
Dagslyset er en vigtig kilde til at gøre byggeri bæredygtigt og sundt, 
samtidig med at det er en rumskabende, funktionel og oplevelsesmæssig 
del af arkitekturen. Den nye europæiske vejledning (EN17037) og nationale 
krav (BR18) til dagslys skal sikre, at der er udsigt og dagslys nok i det nye 
byggeri. På dette kursus afprøves der redskaber til at balancere de 
lovmæssige talværdier med visuel, rumlig planlægning af dagslyset. 

Det får du ud af kurset
• Forskellige perspektiver på arkitektoniske dagslysstrategier.
• Viden om dagslyskrav i BR18 og EN17037 og en forståelse af den rolle  

lovgivning og standardisering spiller i arbejdet med dagslys.
• Hands-on erfaring med forskellige simulerings- og visualiseringsværktøjer  

og indsigt i, hvilke informationer om dagslyset de giver.
• Indblik i metoder til at balancere mellem dagslysets talværdier og  

rumskabende egenskaber.
• Kendskab til flere typer af procesforløb og redskaber til at samarbejde med 

projektpartnere, der har forskellige krav til dagslys.

Hvem er kurset for?
Kurset henvender sig til praktiserende arkitekter, designere og andre, der ønsker  
mere  viden, flere færdigheder og stærkere kompetencer i arbejdet med dagslys i  
forskellige typer projekter.

Undervisere
Katja Bülow, kursusleder - Arkitekt, Lektor, KADK  
Louise Grønlund, kursusleder - Arkitekt, Adjunkt, KADK 
Nanet Mathiasen, underviser og oplægsholder - Arkitekt, Forsker, SBI/AAU 
Anette Kreuztberg, underviser og oplægsholder - Arkitekt, Studielektor, KADK
Emanuele Naboni, underviser og oplægsholder - Arkitekt, Lektor, KADK
Artur Slupinski, underviser og oplægsholder -  Arkitekt, Projektrådgiver, VELUX Danmark
Mathias Sønderskov Nielsen, underviser og oplægsholder - Arkitekt, Ingeniør, Henning Larsen
Kjeld Johnsen, oplægsholder - Ingeniør, Seniorforsker, SBI/AAU
Jens Christoffersen, oplægsholder -  Ingeniør, Seniorforsker, VELUX Group
Merete Madsen, oplægsholder - Arkitekt, Lysdesigner, Lighting Design SWECO 
Tore Banke, oplægsholder - Arkitekt, BIG & Ekstern lektor, KADK
Jakob Strømann-Andersen, oplægsholder - Ingeniør, Partner, Henning Larsen
Mary Guzowski,  oplægsholder (fjernforelæsning) - Arkitekt, Professor, University of Minnesota
Karsten Gori, oplægsholder - Arkitekt, Leth&Gori og Studieadjunkt, KADK

 Om KADK Summer Academy
KADK har de seneste år sat ekstra fokus på bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål, og årets 
program har derfor særligt fokus på temaer, viden, analyser og konkrete metoder, der kan 
understøtte denne indsats. Alle kurserne afholdes på KADK’s campus på Holmen i  
København den 19.-23. august 2019.

 Yderligere information og tilmelding
Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte   
KADK Efter- og videreuddannelse på update@kadk.dk eller tlf. 41 70 15 77.

Tilmeldingsfristen for kurset er den 31. maj 2019.
Læs mere om kurset og tilmeld dig på www.kadk.dk/summer-academy

Katja Bülow / Kursusleder 
Arkitekt, Lektor, Institut for 
Bygningskunst og Design, KADK.  
Katja Bülow er specialiseret i belysning, 
både dagslys og kunstig belysning.

Dato / 19.08–23.08.2019

Tid / 09.00–16.30

Pris / 20.000 kr. ekskl. moms

Sted / KADK
Philip de Langes Allé 10
1435 København K

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering

Dagslys i Arkitekturen
– lovgivning, lyskvalitet  
og arbejdsmetoder

Louise Grønlund / Kursusleder 
Arkitekt, Adjunkt, Institut for 
Bygningskunst og Design, KADK.  
Louise Grønlund er specialiseret i 
dagslysets virkninger i arkitekturen  
ud fra en kvalitativ tilgang. 
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