ADEPT

KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA
NYE KRÆFTRÅDGIVNINGSCENTRE

7 NYE RÅDGIVNINGSCENTRE
ADEPT vil i tilgangen til opgaven tænke i store linjer for at skabe et helstøbt projekt, som fungerer i den givne geografi og kontekst - hvad
enten der er tale om nybyggeri eller ombygning. Samtidig vil vi have fokus på det enkelte menneske og mulighederne for, at alle kan bruge
rådgivningscenteret på egne præmisser, samt at personalet har optimale forhold for at yde professionel rådgivning og fremme erfaringsudveksling
blandt brugerne. Vi vil tænke på uderummets betydning for helhedsindtrykket og den sanselige oplevelse. For at skabe et velfungerende,
humant og bæredygtigt rådgivningscenter vil vi fra den tidlige projektfase arbejde tæt sammen med brugere, entreprenør samt øvrige rådgivere
og konsulenter. Det vil sikre, at alle aspekter af opgaven, praktiske som menneskelige, belyses og reflekteres. Ved konstant at have såvel de sociale
som tekniske forhold for øje kan vi garantere bygherre og samarbejdspartnere et projekt, der er lige dele pragmatisk, nyskabende og økonomisk
såvel som miljømæssigt bæredygtigt. Rådgivningscentrene skal facilitere mange forskellige mennesketyper og derfor indeholde en bred vifte af
udbud. Dette bør komme tydeligt til udtryk, så enhver førstegangsbesøgende får lyst til at træde ind og forlader stedet med en positiv oplevelse.
Vi ser frem til at investere al vores energi og kreativitet i Nye Kræftrådgivningscentre.
ADEPT

KU.BE, kultur og bevægelseshus, Frederiksberg, 1. præmie 2010

Fremtidssikring af Egedalsvænge, Kokkedal, 1. præmie 2010

Dalarna Multimediebibliotek, Falun, Sverige 1. præmie 2010

Danmarks smukkeste højhus, Rødovre, 1. præmie 2009

Den tolerante by, Helsingborg, 1. præmie 2009

Reykjavik Kunstakademi, Island, 1. præmie 2008

Kollegie i Upernavik, Grønland, kommission, realiseret 2007

Måløv Aksen, Ballerup realiseret og Dansk Landskabspris 2010

ADEPT på Krogrunden, Måløv Aksen, 1. præmie 2010
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ADEPT har base i København og udfører arkitektur, planlægning og landskabsdesign. ADEPT blev grundlagt i 2006 af Anders Lonka, Martin Laursen og Martin Krogh, der varetager
den daglige ledelse. ADEPT beskæftiger i øjeblikket ca. 20 medarbejdere. ADEPTs tre partnere har alle siden tegnestuens start været engageret og involveret i undervisning,
workshops og foredrag. Anders Lonka er årgangsleder på Kunstakademiets afdeling 10 for bæredygtig byplanlægning, imens både Martin Laursen og Martin Krogh er Eksterne
Lektorer på AAU (Aalborg Universitet) ved Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi og en del af Forskningsgruppen for Urban Design, også ved AAU. Som projektleder til
opgaven omkring de nye kræftrådgivningscentre dedikerer ADEPT Martin Krogh.
ADEPT arbejder på nuværende tidspunkt bl.a. med videreudvikling af vinderprojekterne: ”Flintholm Spark” 4000 m2 Kultur- og Bevægelseshus på Frederiksberg, ”Dalarna Mediearena”
3000 m2 universitetsbibliotek med tilhørende plads i Dalarna, ”Den Tolerante By” helhedsplan for det nye 1.000.000 m2 H+ område i Helsingborg og parallelkonkurrencen om
”Fredericia C” 20ha udviklingsplan for Fredericia Kommune.

