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PROGRAM

10.00–10.30
Kaffe, mingling og samtale 
med sponsorer.

10.30–10.50
AULAEN I BERGEN 
Forutsetninger, prosess og 
resultatet av møbelkonkurransen 
som ble gjennomført i forbindelse 
med restaureringen av Aulaen 
på Universitetet i Bergen. 
Prosjektet presenteres av 
HALLGEIR HOMSTVEDT som 
vant konkurransen med stolen 
Lui. Den og noen av de andre ti 
konkurransebidragene presenteres.

10.50–11.20
ELLEN KLINGENBERG, 
Interiørarkitekt MNIL og arkitekt 
MNAL presenterer Gjenbruk av rom 
og eksisterende bygg.

11.20–11.30
Pause, servering av baguette 
og frukt. 

11.30–12.15
FRAZER MACDONALD HAY,
fra Glasgow School of Art  
i Singapore: Re-Use of buildings.

12.15–12.30
MULTIKOMFORT-HUSET I LARVIK
Buss fra hotellet til Plusshuset. 

12.35–13.35
Omvisning i multikomfort-huset.
Arkitekt KRISTIAN EDWARDS 
fra SNØHETTA og Interiørarkitekt 
MNIL ANNE-LINN NYFELT fra 
NYFELT OG STRAND presenterer 
interiørarkitekturprosjekteringen 
og arkitekturprosjekteringen.

13.40–13.55
Buss tilbake til hotellet i Larvik. 
avslutter sin presentasjon.

14.00–15.00
Lunsj + mingling og samtale 
med sponsorer.

NILs fagarrangement 
og landsmøte 25. april 2015
Gjenbruk 
av eksisterende 
bygg og rom
Farris Bad
www.farrisbad.no
Fritzøe Brygge 2, 3264 Larvik
Lørdag 25. april kl. 10–22

Klikk på teksten for webside og kart

Overordnet tema for foredragsholderne:
Gjenbruk av eksisterende bygg og rom

 15.00–18.00 
LANDSMØTE

18.00–19.00
Mingling og samtale 
med sponsorer. 

19.00–22.00
Middag på kvelden, 3 retters. 
(tog til Oslo går kl. 22.19 fra Larvik).

Det tar 7 minutter å gå fra hotellet 
til jernbanestasjonen.

http://www.farrisbad.no
http://www.farrisbad.no
https://www.google.com/maps/place/Farris+Bad/@59.049938,10.020162,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4646e9a4a76276b7:0xf1beece426218b50
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NILs fagarrangement 25. april
Gjenbruk 

av eksisterende
bygg og rom

Farris Bad, Larvik

NETTSIDE LANDSMØTE 2015
NETTSIDE TIL PÅMELDING PÅ LANDSMØTE

NETTSIDE TIL PÅMELDING PÅ FAGARRANGEMENT
Klikk på tekstene for webpåmelding

og oppdatert info med dokumenter for landsmøtet

PRIS FAGARRANGEMENT
Medlemmer: kr 795,-
Studentmedlemmer: kr 595,-
Ikkemedlemmer: kr 1095,-
Studenter (ikke-medlemmer): 
kr 795,-

I prisen for fagarrangementet  
inngår i tillegg til foredragene: 
Lunsjbuffet og pauseservering.  
I pauseserveringen finnes kaffe,  
te, vann, oppskåret frukt og grønt 
– samt baguette i en pause. 

OVERNATTING
NIL har reservert noen rom  
på Farris Bad. Enkeltrom med 
frokost og fri entré til spa: kr 1.490,- 
Bestill hotell via NIL og skjemaet 
påmelding fagarrangement 2015 
(lokalgruppeledere får dekket 
overnatting).

Husk å melde deg på Landsmøtet!
Adresse→ NIL
Josefines gate 34, 0351 Oslo
Telefon→ 971 76 230
E-mail→ nil@nil.no
Web→ www.nil.no
Facebook.com/NILsiden

http://farrisbad.no
http://www.nil.no/medlemssider/landsmote-2015
http://www.nil.no/innhold/pamelding-til-nils-landsmote-25-april-2015
http://www.nil.no/innhold/pamelding-til-nils-fagarrangement-2015
http://www.nil.no/innhold/pamelding-til-nils-fagarrangement-2015
http://www.nil.no/innhold/pamelding-til-nils-landsmote-25-april-2015


NILs FAGARRANGEMENT 25. APRIL 2015      4

NILs fagarrangement 25. april
Gjenbruk 
av eksisterende
bygg og rom

10.30–10.50
AULAEN I BERGEN 
Forutsetninger, prosess og 
resultatet av møbelkonkurransen 
som ble gjennomført i forbindelse 
med restaureringen av Aulaen på 
Universitetet i Bergen. Prosjektet 
presenteres av HALLGEIR 
HOMSTVEDT som vant 
konkurransen med stolen Lui.  
Den og noen av de andre 
ti konkurransebidragene  
presenteres.

Hallgeir Homstvedt

Hallgeir Homstvedt jobber som 
møbeldesigner i Oslo, og er opprinnelig 
utdannet industridesigner i Australia. 
Interessen for møbel og interiør vokste 
under de tre årene han jobbet hos Norway 
Says, og han åpnet i 2009 sitt eget 
designstudio. De siste årene har Hallgeir 
vært med på utstillinger i Milano, London, 
Oslo og Tokyo. Nå samarbeider han med en 
rekke anerkjente produsenter som Muuto, 
Established & Sons, Lexon, Menu, Hem og 
LK Hjelle. I 2014 mottok Hallgeir Homstvedt 
Scheiblers Designpris for sitt arbeide.

 www.hallgeirhomstvedt.com

www.hallgeirhomstvedt.com


5      NILs FAGARRANGEMENT 25. APRIL 2015

NILs fagarrangement 25. april
Gjenbruk 

av eksisterende
bygg og rom

10.50–11.20
ELLEN S. KLINGENBERG, 
Interiørarkitekt MNIL og arkitekt 
MNAL presenterer Gjenbruk av rom 
og eksisterende bygg.

Tema for hennes foredrag er Gjenbruk 
av rom og eksisterende bygg. De fleste 
interiøroppdrag dreier seg om å skape rom 
i allerede eksisterende bygninger. Noen av 
dem er verneverdige. Hun vil snakke om  
ulike strategier for å arbeide med gjenbruk  
i bygninger, og om utfordringene som møter 
interiørarkitekten når det eksisterende 
interiøret er verneverdig.

Ellen S. Klingenberg

Ellen S. Klingenberg er interiørarkitekt 
MNIL og arkitekt MNAL. I tillegg har hun en 
mastergrad i arkitekturvern. Hun har drevet 
egen praksis som interiørarkitekt siden 1990, 
en praksis hun startet etter femten år som 
ansatt og medeier i arkitektene MNAL Fosse 
og Aasen AS. Var del av kontorfellesskapet 
Intarkia til det ble oppløst i 2008. Ved siden 
av praksis har hun vært førsteamanuensis, 
senere professor ved Kunsthøgskolen i Oslo 
fra 1999 til 2014. Er for tiden i gang med et 
bokprosjekt om teori i interiørarkitektur som 
utgis høsten 2015. 

www.khio.academia.edu/EllenKlingenberg

http://khio.academia.edu/EllenKlingenberg
http://khio.academia.edu/EllenKlingenberg
www.khio.academia.edu/EllenKlingenberg
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The Re-Use of Buildings:
The re-use of our built heritage is an 
important sustainable response to 
conserving many of our culturally important 
buildings and societies sense of its 
complicated self. 

This presentation will explore a reuse 
methodology that touches on managing the 
buildings embodied energy, reinforcing values 
and examine social memory and a authentic 
sense of place invested in each building.

An alteration of use, space, architecture 
and meaning has to be conducted in a 
sensitive and considered manner with a firm 
focus on conserving the building’s integrity 
and authenticity, whilst developing existing 
values and introducing new ones. 

Alteration for re-use facilitates change 
and sustainable progress within the 
historic built environment and when done 
properly will acknowledge and work with 
an environment containing a unique and 
dynamic record of human activity which has 
been in a continuous state of progression. 

Architectural re-use acknowledges that 
change in the built environment is inevitable, 
and due mainly to natural processes of wear 
and tear, as well as responses to social, 
economic and technological transformations. 
Alteration for re-use is part of the sustainable 
process of managing change of a culturally 
significant building which will acknowledge 
its heritage values whilst engage in 
opportunities to enhance, develop  
and introduce relevant values of present  
and future generations.

Frazer Macdonald Hay 

Frazer is a specialist in architectural re-use 
and intervention, interior architecture and 
architectural conservation. He was until 
recently the Director and founder of the 
Glasgow School of Art Singapore. Frazer is 
the Director of a collaborative international 
organisation called The Big Stone  
Collective UK. 

Previously working for The Royal Air Force, 
Hampshire's Fire and Rescue service and 
later, as an expedition leader in Central 
Africa, Frazer has had an unusual route to 
his current profession but has since become 
a leading figure in his field. Currently he is 
Chair of the Creative Industries Business 
Group, British Chamber of Commerce 
Singapore and a member of Substation’s 
Board of Directors in Singapore. He is 
also a member of numerous design and 
architecture committees in Singapore  
and abroad. 

Frazer’s Publications
Frazer’s Blog
Frazer’s Linked in page

11.30–12.15
FRAZER MACDONALD HAY,  
fra Glasgow School of Art 
i Singapore: Re-Use of buildings.

http://www.bigstonecollective.com/page17.htm
http://www.bigstonecollective.com/page3.htm
https://www.linkedin.com/reg/join?trk=login_reg_redirect&session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fprofile%2Fpublic-profile-settings%3Ftrk%3Dprof-edit-edit-public_profile
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12.35–13.35
Omvisning i multikomfort-huset.
Arkitekt KRISTIAN EDWARDS 
fra SNØHETTA og Interiørarkitekt 
MNIL ANNE-LINN NYFELT fra 
NYFELT OG STRAND presenterer 
interiørarkitekturprosjekteringen 
og arkitekturprosjekteringen.

Multikomfort-huset i Larvik er utviklet av 
Optimera og Brødrene Dahl og fungerer 
som et visningshus for både fagpersoner 
og private som ønsker å se hvordan 
energieffektive løsninger kan utføres i 
boliger. Nyfelt og Strand fikk oppdraget med 
å innrede Multikomfort-huset med løst og 
fast inventar. Anne-Linn Nyfelt vil snakke om 
utgangspunktet for oppdraget og hvordan 
interiøret ble tilpasset det foreliggende 
konseptet og de arkitektoniske rammene.

Anne-Linn Nyfelt
Interiørarkitekt MNIL. Ferdig utdannet ved 
Statens håndverk- og kunstindustriskole  
i 2003. Hun jobbet deretter flere år i Oslo på 
ulike interiøararkitektkontorer. Startet Nyfelt 
og Strand AS med Merete Strand i 2010.

www.nyfeltogstrand.noKristian Edwards
38 år, født i London.
Arkitekt/Interiørarkitekt med utdannelse 
fra Brunel University i England.
Han har jobbet hos Snøhetta i tre år.
Prosjekt spektrum: Prosjekter/konsepter 
med høy forskningsnivå – zero/power pilot 
projects og parametrisk design. 
BREEAM AP i 2015.03.26.

www.snohetta.com

http://nyfeltogstrand.no
http://snohetta.com



