I N T E R N AT I O N A L
SUMMER SCHOOL

ALL CITY / ALL LAND
activitat
tema

EXPLORING THE NORTHERN FRINGES OF KORTRIJK
Flanders is a challenging territory for designers. Every square metre of it
has been cultivated, adapted, designed, constructed. As a result Flanders
is a completely man-made inhabited landscape displaying an extreme
blend of build and unbuild, of urban and rural, of city and land...
This blend is so strong we call the Flemish context All City/All Land.
All City/All Land is confronted with collective challenges. Challenges
that are to massive to tackle on the individual level. The continuous
exploitation of the soil, the conversion of greenfield to build areas, the
cost of mobility, are questioning the fundaments of All City/All Land. The
summerschool researches these challenges and seeks for opportunities.

dates i lloc

28 d’Agost al 7 de Setembre 2017 a Kortrijk i Ghent, Bèlgica

organització

KU Leuven, Faculty of Architecture (Belgium)

escoles
participants

Universidade do Minho (Portugal)
Universidad Politécnica de Catalunya, LUB/ETSAB (Spain)
Istanbul Technical University (Turkey)

ajuts

coordinació
places

reconeixement
acadèmic
convocatòria

La matrícula és gratuita. L’organització cobreix allotjament, esmorzars,
dinars i excursions i posa a disposició dels participants bicicletes.
El desplaçament i els sopars van a càrrec dels participants.
prof. Eulàlia Gómez
prof. Carles Crosas
4 places per estudiants ETSAB matriculats als darrers cursos de:
		 Grau en Arquitectura (pla 2010)
		 Grau en Estudis d’Arquitectura (pla 2014)
		 Màsters Universitàris de l’àmbit de l’Arquitectura
3 ECTS optatius (graus)
sol·licituds del 29 de maig al 9 de juny 2017
1_ Enviar e-mail a: relint.etsab@upc.edu
		 amb assumpte: taller KU Leuven_nom cognom
		 indicant: 		 nom / DNI / mail / tlf / pla d’estudis / curs
2_
		
		
		
		
		

Presentar a l’Oficina de Relacions Internacionals de l’ETSAB
els següents documents en un sobre A4:
- CV (1-2 pàgines)
- Expedient acadèmic
- Recull gràfic de treballs en relació amb el taller
(màxim 10 pàg A4)

2016 tallers internacionals
oficina relacions internacionals etsab
relint.etsab@upc.edu
2017

