Bilbao Spanje Programma*

21 t/m 24 september 2017
Het icoon als wapen tegen verloedering
*onder voorbehoud
Ook dit jaar organiseert de Stichting De Levende Stad in samenwerking met de BNSP weer
een vierdaagse excursie naar het buitenland. Na het succes van onze voorgaande excursie
naar Vlaanderen in 2014, Berlijn in 2015 en Zuid-Engeland in 2016 gaat onze vierdaagse
excursie dit jaar naar Baskenland; met Bilbao als zinderende hoofdbestemming.

Veel steden staan voor de grote opgave: ‘Hoe zorgen we ervoor dat het stedelijk gebied
zodanig getransformeerd wordt, dat het er weer jaren (duurzaam) tegen kan?'. Deze vraag is
des te knellender wanneer de stad over ernstig vervuilde (industrie)terreinen beschikt, die
door de lokale bevolking beschouwd worden als ‘no-go-area’.
Bilbao behoorde zo'n 20 jaar geleden tot de meest vervuilde, en ja wellicht tot de goorste,
steden van Europa. Het getuigt van moed om juist in deze stad een Guggenheim-museum te
(laten) bouwen te midden van vervallen industriecomplexen.

Het museum fungeert vanaf dag 1 als HET ICOON van Bilbao.

Maar daar bleef het niet bij: De stad heeft een duidelijke visie ontwikkeld op de noodzakelijke
transitie en kijkt daarbij veel verder dan (alleen) het terrein van het museum zelf.
● Is het in Bilbao gelukt? En als dat zo is: waarom dan daar wel en elders niet?
● Wat zijn de succesfactoren en wat kunnen we daarvan leren?
● Is het realiseren van een icoon voldoende om een vliegwieleffect te bewerkstelligen?
Tijd om –onder deskundige begeleiding- op speurtocht te gaan langs de verschillende sferen
van Bilbao met totaal verschillende stedelijke omgevingen: historische buurten en gebouwen,
woonkwartieren, de rivieroevers, al dan niet (her)ontwikkelde industriegebieden en,
natuurlijk, de iconen van Bilbao.
Natuurlijk zullen we ook uitgebreid stilstaan bij de aanpak van de gemeente. Waar komt het
lef vandaan om de stad zo rigoureus aan te pakken en hoe is/ wordt dat gefinancierd?
En als altijd gaan we op zoek naar de manier hoe mensen te midden van al dit geweld de
stad maken.

Programma*
Dag 1: donderdag 21 september
•

Ochtend/begin middag: vliegen naar Bilbao
Airport, een ontwerp van architect Santiago
Calatrava in de vorm van een duif (La Paloma)

•

Middag: eerste kennismaking met de stad
Bilbao, de historische binnenstad (Casco Viejo)
en het nieuwe stadscentrum (Abando) en
bezoek aan Artxanda Funicular: mooi uitzicht
over de stad

•

Avond: diner op eigen gelegenheid

Dag 2: vrijdag 22 september
•

Ochtend: fietstocht onder
Nederlandstalige leiding langs
architectonische hoogtepunten in de
historische stad

•

Middag: toelichting door
stedenbouwkundige van de
municipio Bilbao

•

Avond: diner op eigen gelegenheid

*onder voorbehoud

Dag 3: zaterdag 23 september
•

Ochtend: rondleiding door vakinhoudelijk deskundige gids
van Guiding Architects

•

Middag: bezoek aan recente transformatieprojecten, zoals
Barakaldo met het Jardín Botánico, Hospital de Basurto,
Azkuna Zentroa van Philip Starck en het
getransformeerde havengebied langs de Rio del Nervión
O de Bilbao

•

Avond: diner met de
groep (inbegrepen in
de prijs)

Dag 4: zondag 24 september
•

Ochtend: gelegenheid tot bezoek
Guggenheim museum (toegang
inbegrepen)

•

Middag: vertrek naar luchthaven

Bilbao Spanje - 21 t/m 24 september 2017
Praktische informatie
Prijsindicatie: € 700,-; deelnemers aan het netwerk van De Levende Stad en BNSP-leden
krijgen een korting van € 100,-.
In dit bedrag is inbegrepen:
• Rechtstreekse vlucht Amsterdam – Bilbao v.v. met KLM;
• Luchthavenbelastingen;
• 1 stuk handbagage van max. 10kg;
• Transfer luchthaven – hotel v.v.;
• 3 nachten verblijf in 4-sterren hotel Barceló Nervión – gelegen tegen het oude centrum
van Bilbao;
• Hotelverzorging op basis van logies en ontbijt
• Toegang tot het Guggenheim museum;
• Rondleidingen (binnenstad, omgeving Guggenheim en diverse andere plaatsen);
• Diner op de laatste avond;
• Vervoer ter plaatse.
Lunches en overige diners zijn voor eigen rekening, alsmede natuurlijk uitgaven van
persoonlijke aard.
De excursie geldt als bij- en nascholing in het kader van de Wet op de Architectentitel.
Wil je mee ? Geef je dan op voor 1 juni bij info@delevendestad.nl. Wacht hier niet te lang
mee want er kunnen maximaal 20 mensen deelnemen. Na aanmelding ontvang je een
inschrijfformulier. Het is van belang dit inschrijfformulier nauwkeurig in te vullen, omdat op
basis hiervan de vliegtickets gereserveerd worden. Een tijdige inschrijving is van belang,
omdat we lang van tevoren de vliegreis vast moeten leggen. Hoe langer daarmee gewacht
wordt, hoe hoger de prijs. Na inschrijving zullen door ons direct kosten gemaakt moeten
worden (onder andere betaling vliegtickets). Om deze reden ben je na inschrijving dan ook
het excursiebedrag verschuldigd. Ook wanneer je – om welke reden dan ook- daarna van
deelname afziet. Wij adviseren daarom dringend een annuleringsverzekering af te sluiten.
Heb je nu al vragen? Neem dan contact op met Bert Harmelink (+31.6.83432811) of Wil
Groenhuijsen (info@fotogroenhuijsen.nl)

