
Kære

Vi har i Designrådet taget initiativ til en række corona-venlige 
BauhausSamtaler som vi gerne vil afholde i løbet af januar og 
februar 2021. 

Jeg har meldt mig som vært og vil hermed gerne invitere dig 
til en                      d.                     fra kl.             til             
Vores BauhausSamtale finder sted

Jeg håber du har lyst til og mulighed for at deltage?

Med venlig hilsen

Designrådet BauhausSamtaler
Lidt baggrund

EU Kommissionen formulerede i 2019 den ambitiøse 
“European Green Deal”, hvis formål var at gøre 
Europa og det Europæiske kontinent bæredygtigt og 
klimaneutralt inden 2050, bl.a. via en årlig omlægning af 
2% af den Europæiske byggemasse.

For at lykkes med denne ambitiøse målsætning ønsker 
kommissionen at etablere en ny Europæisk Bauhaus- 
bevægelse, forstået som “A co-creation space where 
architects, artists, students, engineers and designers 
work together to make it happen”. 

Hvordan det præcis skal tænkes er endnu åbent, men en 
række danske aktører - ført an af BLOX og DI - har netop 
indledt samarbejdet om at bringe et af de forventede fem 
Bauhaus-Centre til Danmark. 

Designrådet vil gerne både støtte op omkring og - ikke 
mindst - bidrage til hele processen med vores tanker og 
refleksioner.

Som vores bidrag til processen har vi i Designrådet valgt
at invitere til en række BauhausSamtaler blandt design-
ere, arkitekter, kunstnere, studerende og ingeniører 
- samt alle andre, der ønsker at bidrage - for at give vores
bud på, hvad der vil være vigtigt at tænke ind ift et New
European Bauhaus.

Disse samtaler finder i sted i januar og februar 2021 
og de vigtigste tanker og refleksioner gøres efterfølgende 
tilgængelige i et digitalt format som udgives i starten af 
marts 2021 med overskriften: “Danske BauhausSamtaler”
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