
Jaja er et arkitektfirma, men også et tankesæt. Det er et optimistisk tankesæt 
som handler om at få det meste ud af enhver situation, og omsætte komplekse 
arkitektoniske samt bymæssige udfordringer til krystalklare løsningsforslag, 
der udfolder enhver opgaves maksimale potentiale. Deres tilgang er baseret 
på, at der i alle projekter er adskillige ønsker, krav, rammer, begrænsninger 
og potentialer. Nogle er åbenlyse andre modstridende, men alle relevante. I 
stedet for at udelukke muligheder, stræber de efter at imødekomme ønsker. 
I stedet for at adskille parametrene i et projekt, og fratage muligheden for 
en potentiel synergi, stræber de efter at finde en løsning, der kombineret vil 
skabe en større oplevelse, mere aktivitet og bedre byliv for alle. 
http://www.ja-ja.dk/

ARKITEKTURMONTAGE 
13.10.11 JAJA ARCHITECTS (Arkitektur)

v. Arkitekt Jan Yoshiyuku Tanaka

2011

Årstiderne Arkitekter er i dag en af Danmarks største tegnestuer, fordelt 
på seks afdelinger i Danmark, Sverige og Norge. Årstidernes Arkitekters 
kompetencer omfatter bygningsarkitektur, design, grafik, byplanlægning, 
landskabsplanlægning og bæredygtighed. Tilgangen til opgaverne er 
konceptuel, og hvor det er muligt, udforsker de det krydsfelt mellem 
områderne, hvor processen bliver mest dynamisk Í og resultatet unikt. 
http://www.aarstiderne.dk/

03.11.11 ÅRSTIDERNE ARKITEKTER (Urban)
v. Arkitekt Lisbeth Wolters

Mast er en eksperimenterende tegnestue der især bruger meget tid på at 
udforske i nye teknikker, geometrier og æstetik. Dette sker både i skala og 
skalaløs kontekst. Dette gøres ved brugen af digitale værktøjer og udnyttelse 
af disses potentialer. MAST arbejde både på et forskende plan, men ligeledes 
med udstillinger og arkitektur. 
http://www.mast-studio.net/

10.11.11 MAST STUDIO (Digital)
v. Arkitekt Jon Andersen

Billetter kan købes på www.FUaalborg.dk
Forelæsningerne foregår kl. 19 i Toldboden på Strandvejen 1
Pris for pr. forelæsning 50 kr. for alle 4 forelæsninger175 kr.
Kontakt: emch08student.dk

Ide er kort for Industrial design & engineering. Aal hentyder til, at vores base 
er Aalborg, den eneste rigtige storby med dobbelt a. Ideaal er 3 glødende, 
glade og dygtige civilingeniører uddannet i industrielt design på Aalborg 
Universitet. Ideaal er en ung, lokal og stærk designvirksomhed der har 
erfaring indenfor produktdesign, servicedesign og procestledelse.
http://www.ideaal.dk/

27.10.11 IDEAAL (Design)
v. Civilingeniør i Industriel design Christoffer Mørch

Præsenteret af AD:MT & Folkeuniversitetet


