2014 Tagparadiset

2015 Novo Nordisk Naturpark

2012 Hjerting Strandpark

2013 Stille steder i Silkeborg

2011 kunstakademiets billedhuggerhave

2013 Haveselskabets have

2010 Måløvaksen

2009 ‘Over sø og land’ Taarup Davinde

HVEM SKAL VINDE
DANSK LANDSKABSPRIS 2017?
I 2017 ønsker juryen med Dansk Landskabspris at hædre og premiere personer eller projekter, der til fulde favner fagets alsidighed og mestrer
de landskabsarkitektoniske kundskaber. Årets pris er bevist temaløst og søger personer og/eller projekter der helhedsorienteret stræber mod
løsninger af høje æstetiske, funktionelle og oplevelsesrige kvaliteter.
Juryen ønsker at se det bedste og fremmeligste af nyere dansk landskabsarkitektur, planlægning og byrumsstrategier indenfor de seneste 5 år.
Dansk Landskabspris 2017 efterspørger nutidig landskabsarkitektur og landskabsarkitekter, der helhedsorienterede formår at navigere i krav
om miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, uden at give tab på robuste, mangfoldige og æstetiske løsninger.
Vi opfordrer alle, der ønsker at fremhæve et spændende, professionelt landskabsarkitektonisk projekt, til at indstille det. For at få så
repræsentativt et udsnit af de mange talentfulde og spændende projekter der udføres i Danmark, er der i år to måder, som du kan indstille på:

• Via Facebookgruppen ”Dansk Landskabspris 2017”: På gruppens side kan du foreslå det projekt, du syntes fortjener juryens
opmærksomhed. Forslag skal være ”indsendt” senest den 15. maj 2017. Herefter udvælger juryen de projekter, der kommer med
i den samlede pulje. Vi kontakter projektejer og opfordrer til at indstille projektetet efter samme retningslinjer som beskrevet
nedenunder.
• Via mail: Du indsender en kort motiveret indstilling til landskabsprisen@landskabsarkitekter.dk – gerne 5-10 linjer – et
referenceblad samt tre fotos/illustrationer. Referenceblad skal indeholde navn, titel, årstal, og hvis der indstilles projekter, skal
der oplyses bygherre, rådgivere, udførende, volumen, arealer m.v. samt eventuel økonomi. Indstillingsfrist er den 21. maj 2017.

Prisen uddeles af Park og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter i samarbejde. Indstillingerne vil blive
vurderet af prisjuryen, som i 2017 består af én repræsentant fra hver af de tre organisationer samt to uvildige repræsentanter. Prisen uddeles i
forbindelse med et arrangement i oktober 2017 i København. Læs mere på www.landskabsarkitekter.dk

