Program
FAB´s studietur til MARSEILLE
2017
Torsdag d. 14/9 - søndag d. 17/9

LIDT OM MARSEILLE …. En by i transformation med kultur som
driver
Marseille er Frankrigs ældste og næststørste by. Byen har i dag knap
900.000 indbyggere, og med forstæder er indbyggerantallet ca. 1,5
mio. Med sin beliggenhed har byen været omdrejningspunkt for
handel og import/eksport for Frankrig mod middelhavet og syd.
Desuden er byen også tæt tilknyttet til Rhonesflodens trafikkorridor,
som binder byen sammen med resten af Frankrig og Mellemeuropa.
Men især tilknytningen og indflydelsen fra Nordafrika og Mellemøsten
har historisk sat sit præg på byen – socialt, etnisk og kulturelt og i
relation til handel.
Efter 2. verdenskrig har en række begivenheder fået stor betydning
for byens udvikling. Suezkanalens lukning i 1956 og afkolonisering af
franske kolonier især i Nordafrika fik alvorlige konsekvenser for
havnen og dermed hele byen. Det betød, at byen i de følgende år
blev reduceret til en udkantskommune i Frankrig.
Udflytning af industrihavnen og store dele af industrien i 1960érne og
1970érne lediggjorde store anseelige havneområder og
industriarealer til byomdannelse. Byen stod nu overfor store
udfordringer med de nødvendige omdannelser men det var først i
begyndelse af 1990´erne og de følgende år at der kom gang i
planlægningen og investeringerne.
Det var en række statslige tiltag, som fik betydning for udviklingen:
Barcelona Proces - der blev lanceret i midten af 1990erne – som
definerer rammerne for kooperative projekter mellem nogle
middelhavslande/- byer omkring sikkerhed, udvikling og kultur.
Fælles var at satse på en række projekter som samlet kunne bidrage
til vækst især bl.a. store europæiske middelhavsbyer.
I kølvandet blev lanceret Marceille-Euroméditerranée – et
storstilet byomdannelse- og byfornyelses- samt økonomisk
udviklingsprojekt, som har til formål at revitalisere knap 500 ha
centrale byområder – især i havneområdet. De første områder er nu
omdannet. Det er især de gamle havnearealer – som nu fungerer
som offentlige sammenhængende byrum med nye kulturinstitutioner.
I 2013 var byen også vært som europæisk kulturby.
FAB har forsøgt at sammensætte en tur omkring temaet
transformation og ”byens møde med vandet” samt kulturens
betydning for at øge attraktiviteten i byen og som driver for vækst.
Vi vil også med turen sætte fokus på kultur, som begreb for at
forbedre bylivet og bykulturen lokalt i byen. Vi vil gøre brug af lokale
kontakter – både offentlige og private - og benytte os af lokale
guider, som kan fortælle om intentionerne med transformationen og
de mange kulturelle tiltag både for byen som helhed og i de lokale
områder.
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OVERORDNET PROGRAM
TIDSPUNKT FOR REJSEN: torsdag. 14. september kl. ca. 15 –
søndag d. 17. september kl. ca. 12.
Torsdag d.14 september:
Start kl. Ca. 15 - Introduktion tur til byen – 2 timers gåtur i de
centrale by, introduktion til historie m.m Bus til den gamle havn
Fredag, 15 september:
Introduktion til havneomdannelse og planer/projekter Masterplan
Vieaux Port & Ombrie for transformationen mål og virkemidler.
Havnefronten med nye kulturfunktioner.
Besøg på MuCEM– introduktion til de landskabelige og
byrumsmæssige tiltag ved museumsområdet samt øvrige kulturelle
hotspot knyttet til MuCEM og det gamle fort.
Euroméditerranée, et større byudviklingsprojekt – fordele og
ulemper: vi sætter fokus på indholdet i projektet, økonomisk, socialt
og kulturelt samt i forhold til bæredygtighed.
Møde med Francois Leclerc omkring projekterne og drøftelse vedr.
udfordringer med to nedslidte områder - Saint Mauront og the Belle
de Mai
Lørdag d. 16. september
Fokus på byens URBANE KULTUR emner med overskriften migration
& mixity i byens centrum omkring lokalområderne Cours, Julien,
Noailles, Belsunce og Porte d’Aix
Gå tur i de nordlige bydele med Hôtel du Nord: Nedslidt “banlieue”
område – et lokalt område hvor vi ser beboerinitieret tiltag i bydelen
– i forhold til at ”løfte” området.
Søndag d. 17 september
Slentre tur i de centrale dele af byen evt. museumsbesøg.
PRAKTISKE OPLYSNINGER
HOTEL: centralt beliggende hotel
PRIS: 3300 kr. inkl. hotel (overnatning i twiinbedroom) , guidning,
lokal transport. Flyrejse på egen hånd. Enkeltværelse vil være dyrere
– ca. 500 kr..
INDBETALING: Depositum på 500 kr. pr. person indbetales senest
torsdag d. 1. juni. Opkrævning Restbeløbet betales når vi har
kendskab til ønsket om enkeltværelse og navneliste.
DEPOSITUM: Send en mail til Charlotte Odgaard (FAB´s sektretær)
COS@byplanlab.dk. Og indbetal dit depositum på Danske Bank
regnr. 0260 konto nr. 3403044709
INFORMATION: Kurt (2422 5350) eller kkc@sbsby.dk , Peer (6011

4275) eller PFK@NIRAS.DK, Lene (2427 1223) eller ls@zark.dk

