
 

Oplev Jan Gehl på Creativity World Forum i Aarhus  

Den legendariske byplanlægger Jan Gehl bliver en af hovedtalerne på det kommende Creativity World Forum, 

som foregår i Aarhus den 1. og 2. november 2017. Jan Gehl er verdenskendt for sit visionære re-design af 

byrum med fokus på mennesket og for sin humanistiske tilgang til bæredygtige, velfungerende byer, baseret på 

fællesskab og sammenhæng.  

Fremtidens by 

”Vi er stolte af at byde velkommen til Jan Gehl i Aarhus og i diskussionen om liveability og om byplanlægning 

med mennesket i centrum. Jan Gehl er anerkendt i hele verden for sine banebrydende ideer, der har ændret 

kedelige kvarterer til levende og brugervenlige områder,” siger Rebecca Matthews, administrerende direktør i 

Aarhus 2017. 

”Jan Gehl er en sand mester på sit område, så vi er stolte af at kunne præsentere ham sammen med de andre 

stærke hovedtalere. Temaet for Creativity World Forum 2017 er, hvordan vi bruger kreativitet og innovation til 

at skabe fremtidens by, og Jan Gehl er en af de vigtigste stemmer på det område,” siger Martin Thim, som er 

en af arrangørerne bag konferencen. 

Creativity World Forum er en årlig konference, som hvert år samler omkring 2000 kreative hoveder fra hele 

verden. Det er 13. gang konferencen afholdes på verdensplan, men første gang i Danmark, og det bliver 

Europas største kreative iværksætterbegivenhed i 2017. Under temaet ’Creative Resilience – How to Use 

Creativity to Develop Cities on the Rise’ byder Creativity World Forum 2017 på to tætpakkede og inspirerende 

dage med foredrag, workshops, kulturelle events og meget mere. Det endelige program lanceres senere på 

foråret. 

Ny bog fra den kreative Region Midtjylland 

Baggrunden for konferencen er, at Region Midtjylland har et særligt fokus på kreative erhverv og er medlem af 

det globale netværk ‘Districts of Creativity’, der har konferencen som topmøde.  

Region Midtjylland udgiver i den forbindelse sammen med Aarhus 2017 bogen More Creative Events, der 

beskriver kreative virksomheder og en række af de spændende projekter, der indgår i Aarhus 2017. Der er 

interview med blandt andet Christian Stadil, Thornico, Kristian Skovbakke Villadsen, Jan Gehl, Nadia Kløvedal 

Reich, European Film College, Adrian Matthew Fey, Culture Works og mange flere. More Creative Events kan 

downloades på http://bit.ly/2k6xmv0. 

”Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 trækker på en mangfoldighed af kreative talenter fra Region 

Midtjylland. I bogen More Creative Events præsenterer vi indsigt og inspiration fra ledestjerner på alle 

niveauer, fra pionerer til førende virksomheder,” siger Juliana Engberg, programdirektør i Aarhus 2017. 

Foto1: Den visionære byplanlægger, Jan Gehl, bliver en af hovedtalerne på Creativity World Forum 2017 i 

Aarhus til november. Foto: Ashley Bristowe 

For yderligere information, kontakt venligst: 

Mads Severinsen, Press Officer, Creativity World Forum +45 60 70 83 97, www.cwf2017.com  



 
Peter Vestergaard, pressechef, Aarhus 2017, +45 2013 1090 

 

Blå Bog 

Jan Gehl er uddannet arkitekt og dannede Gehl i 2010. Han er tidligere professor og forsker ved den Kongelige 

Danske Kunstakademis Arkitektskole i København. I løbet af sin karriere har han udgivet en lang række bøger, 

som er oversat til op til 24 sprog: ’Livet mellem Husene’, ’Byer for Mennesker’, ’Nye Byrum’, ’Byrum – Byliv’ og 

senest ’Bylivsstudier’. Som byrums-ekspert har Jan Gehl arbejdet på projekter i bl.a. København, London, 

Melbourne, Sydney, New York og Moskva. Han er ’Honorary Fellow’ af RIBA, AIA, RAIC og PIA. Født i 1936. 

Yderligere info: www.gehlarchitects.com 

 

 

 

 

 

 


