
KTH ROYAL INSTITUTE  
OF TECHNOLOGY

måndag 12 oktober:
invigning & öppet hus
på nya arkitekturskolan

invigningsceremoni  
Klockan 12 sker en gemen- 
sam invigning av den nya 
Arkitekturskolan och KTH 
Entré på entréplatsen vid 
Osquars backe 5.

KTHs rektor Peter Gud-
mundsson invigningstalar, 
och KTH-A:s prodekan 
Anders Johansson inter- 
vjuar några nyckelperson-
er i tillkomsten av de nya 
byggnaderna.  

program 
Från 9 på morgonen till 
lockan 17 pågår dessutom 
ett program i ateljéerna på 
entréplan, där arkitektur-
skolans undervisnings- 
verksamhet, forskning, och 
alumner presenteras. Det 
finns också möjlighet att 
få veta mer om hur det nya 
huset kom till. 

Programpunkterna pågår 
parallelt i de två stora atel-
jéerna och börjar vid varje 
hel timme.

öppet hus 
Välkommen till den nya 
Arkitekturskolan! Under 
hela dagen är huset öppet 
för besökare. På entréplan 
pågår ett publikt program i 
ateljéerna, och vid student- 
ernas arbetsplatser på 
plan 3, 4 och 5 kan du 
träffa lärare och student-
er, titta närmare på deras 
pågående projekt eller få 
veta mer om Arkitektur-
skolans pedagogik.

I lilla ateljén på entréplan 
finns en lounge att koppla 
av i en stund, och i entrén 
kan du som är intresserad 
av KTH Arkitekturskolan 
få veta mer om ansökan, 
studier och forskning.

guidade visningar
Vid hel timme börjar 
guidade visningar av huset. 
Samling vid huvudentrén, 
Osquars 5. Max 40 del-
tagare, först till kvarn.
(Start kl 9, 10, 11, 14, 15 & 16)
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THAM & VIDEGårD:
Genomförda  
projekt 1999-2015

AlUMnIKAVAlKAD:
från ktH-a till...

STUDEnTEr & PErSOnAl:
saker vi Gör när vi inte 
Gör saker på ktH

nyA KTH ArKITEKTUrSKOlAn & KTH EnTré:  
den officiella inviGninGsceremonin

ArKITEKTUTbIlDnInGEn:
presentationer från
årskurs ett till fem 

rEcEnT KTH-A GrADUATES:
prize-winninG deGree 
projects from ktH-a

AVSlUTAnDE PAnEl:
varför beHöver  
vi arkitektur?

minGel

PErSOnErnA & HUSET:
om nya arkitektur-
skolans tillkomst 

ArKITEKTUr & KOnST:
byGGnaden ocH dess  
GestaltninG

PåGåEnDE InITIATIV:
jämställdHet ocH 
månGfald på ktH-a

ArcHITEcTUrE rESEArcH
AT THE KTH-A:
some onGoinG projects


