Ringe, den 25. oktober 2017

Pressemeddelelse

Hvordan kan to vartegn formidle forstædernes identitet?
Den udfordring tager en gruppe unge talenter teten på at løse. I uge 44 er Årslev/Sdr. Nærå og
Bramstrup Gods i Nr. Lyndelse på programmet, når cirka 20 unge talenter går i gang med at
undersøge, hvordan de to områders identitet kan formidles i to vartegn.
Faaborg-Midtfyn Kommune har stillet en udfordring og er blevet udpeget af Dansk Arkitektur Center til
Sprout Talent Week, der handler om, hvordan kommunens mangfoldighed kan formidles i to vartegn. De to
steder, hvor vartegnene skal placeres er i Årslev/Sdr. Nærå og ved Bramstrup Gods i Nr. Lyndelse.
Unikke vartegn
Tanken med de to vartegn er, at de hver især skal afspejle unikke områder i Faaborg-Midtfyn. Årslev er
kendetegnet ved socialt sammenhold, fælles aktiviteter, engagement, kunst og kultur. Området ved
Bramstrup Gods i Nr. Lyndelse er et landskab rig på natur, som bidrager til trivsel og sundhed. Begge er de
en del af Forstadsbåndet og rummer, som naboer til udviklingen i den sydlige del af Odense, hvor bl.a. et nyt
supersygehus og Facebooks datacenter er på vej, stort bosætningspotentiale.
Hvordan de to vartegn helt nøjagtigt tager sig beslutter de cirka 20 unge talenter, der deltager i Sprout Talent
Week. Det er op til dem at fortolke de to områder efter grundig introduktion til opgaven. Gruppens arbejde
med de to steder munder ud i et koncept eller løsning for de to vartegn, og hvordan de eventuelt kan blive
skabt og gjort til virkelighed.
”Jeg er meget spændt på at se, hvad de unge talenter kommer frem til i løbet af ugen, og den kreativitet og
innovationsevne der opstår, når unge friske øjne med forskellige fagligheder får muligheden for at arbejde
målrettet for at skabe vartegn for vores to områder,” fortæller borgmester Christian Thygesen, der vil byde de
unge talenter velkommen på Polymeren mandag morgen.
”Årslev/Sdr. Nærå og Nr. Lyndelse/Nr. Søby er, sammen med Ringe og Faaborg, de byer der rummer størst
potentiale for øget bosætning de kommende år, og derfor vigtige satsninger i vores udviklingsstrategi. I
forbindelse med budgetforliget har vi også vedtaget signaturprojektet, hvor vi i Årslev/Sdr. Nærå vil skabe
”Fremtidens Forstad”,” uddyber han.
Sprout Talent Week får base på Polymeren
Sprout Talent Week er en innovationsuge for unge talenter med stor passion for det byggede miljø – livet i
og omkring vores byer og landskaber. Talenterne mødes på tværs af faglighed og nationalitet - fælles for
dem er deres interesse for lige netop Faaborg-Midtfyn Kommunes udfordring. I uge 44 bosætter de sig på
Polymeren i Årslev for at samarbejde om at finde de bedst mulige løsninger til gavn for de to forstæder. Her
kan alle interesserede hver aften kigge dem over skulderen og iagttage talenternes ideer og arbejde.
I løbet af ugen får de unge talenter sparring og rådgivning fra et ekspertpanel. Panelet består dels af lokale
kræfter, der har viden og erfaring fra området, og dels af videnspersoner udefra. Selve ugen bliver ledet af
fire professionelle facilitatorer fra Canada, som sikrer, at de unge bringer deres idéer i spil på bedst mulig vis.
Innovationsarbejdet rundes af med et stort Final Event på Dansk Arkitektur Center i København, der står bag
Spout Talent Week, hvor de unge talenter afslører deres udformning af de to vartegn for en jury og alle
involverede partnere.
Anne Grave, senior projektleder i Dansk Arkitektur Center, fortæller om projektet:
”De unge talenter får mulighed for at gå på opdagelse i et lokalområde, der byder på mange kvaliteter. Den
udfordring, der er stillet af kommunen, kan løses på fantastisk mange måder, hvilket præcis er humlen i
Sprout Talent Week: tværfaglige perspektiver og reelle udfordringer”.

Ud over Faaborg-Midtfyns udfordring, har også Brøndby IF og Erhvervsgruppen Kolding stillet en udfordring
hver. Alle tre udfordringer har FN’s verdensmål som overordnede tema, hvilket betyder at løsningerne skal
understøtte verdensmålenes ambition om at skabe bæredygtig udvikling.
For yderligere oplysninger vedrørende Faaborg-Midtfyn casen kontakt projektleder Hanne Raunsmed på
hanan@fmk.dk / 7253 2080 eller godsejer Niels Langkilde på nl@bramstrup.dk vedrørende Bramstrup Gods.
Læs mere om Sprout Talent Week på: http://sprout.talentweek.dk/

Fakta om Sprout Talent Week
Sprout Talent Week løber af stablen fra søndag d. 29. okt. til fredag d. 3. nov.
I Sprout Talent Week er tre udfordringer og virkelige cases i henholdsvis Kolding,
Faaborg-Midtfyn og Brøndby. Udfordringerne løses af 60 dedikerede unge talenter,
fordelt på de tre cases
De 60 unge talenter er studerende og nyligt færdigudannede inden for byggeri,
byudvikling, arkitektur og design samt beslægtede fag
Sprout Talent Week er udviklet og drives af Dansk Arkitektur Center og løber af
stablen for tredje år i træk
Projektet er udviklet og drevet af Dansk Arkitektur Center i samarbejde med
BLOXHUB og støttet af RealDania. Årets innovationspartner er MT Højgaard.

