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MIPIM – en verdensberømt netværksbegivenhed i Cannes
En god start er begyndelsen på en god uge - og det var det også for
Byens Netværk, der for 15. gang tog del i den årlige netværksbegivenhed i Cannes, hvor op mod 30.000 aktører fra hele verden
var samlet til årets bygge- og ejendomskonference MIPIM.
Næsten 2.000 danskere siges i år at have besøgt den verdensberømte netværksbegivenhed – og målt i forhold til landets
størrelse er Danmark således rigt repræsenteret, når der skal
netværkes og dyrkes forretning.
Det 25.000 m2 store Palais des Festivals er omdrejningspunkt for
alverdens byers imponerende udstillinger af tidens arkitektur- og
ingeniørkunst. Og så selvfølgelig for uddelingen af årets Mipim
Awards, der runder konferencen af sidst på ugen.
Byens Netværk landede på den sydfranske solkyst midt i
søndagens skybrud. En vejrsituation, som huse, gader og
kloakering har svært ved at kapere på disse kanter. Uvidende
om, hvilke omslag ugen ville bringe, begav vi os op mod den
gamle borg bag byen, og da vi hævede de orange paraplyer
mod himlen, slog solens stråler glans, og resten af ugen var
foråret kommet til byen!

Mens Cannes vågner af vinterens tornerosesøvn, fyldes cafeerne
op til maksimal belægning med tusindvis af forretningskunder,
lunch meetings, netværksmiddage, faglige arrangementer mv. i en
lind strøm fra alle byggeriets verdenshjørner.
Langs boder og stande, på gader, ved caféborde og vejkryds ses
velklædte forretningskvinder -og mænd - klar til en kaffe og en
snak om fremtidens urbane markedsplads.

Svært ikke at blive en smule duperet over altings
skønhed, når dagens forretningsmøder udspiller
sig i disse omgivelser.

Klassisk motiv og en summen af liv, når Croissetten langsomt fyldes op.
Solskin på Grand Café og kuffertrullende, forretningsklare folk, der
hjemmevante indtager byen.

Byens Netværkshotel
For Byens Netværk er MIPIM dog mere end forretningsfrokoster og faglig udveksling i netværksvenlige rammer. Blandt andet har vi
siden sommerferien sidste år været i fuld gang med at hjælpe mange af vores medlemmer med at skaffe logi. I år hjalp vi ca. 50
personer med indlogering. I MIPIM-ugen er lejligheder med en central beliggenhed så godt som umulige at støve op, men heldigvis
har vi også et godt netværk i Cannes.

Vi har også et lille netværkshotel midt i byen, hvor konceptet er, at vi hvert år sætter vi et nyt hold, hvor vi blander MIPIMnybegyndere sammen med erfarne MIPIM-folk. En slags ”netværks-puppe”, hvor vi hjælper hinanden og deler praktisk viden og
erfaring. Efter første år er man ‘flyveklar’, og så kan nye folk flytte ind. Skriv til os, hvis du ønsker at komme i betragtning.

Byernes Stafet
Vores første officielle arrangement i denne uge var ‘Byernes Stafet’, hvor vi havde taget debatrammen fra Byens Saloner og rykket
den til Cannes. Her havde vi inviteret syv kommuner og stillet dem spørgsmålet ”Hvad er visionerne for din by?” I panelet var bl.a.
den nye Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen fra Københavns Kommune. Ud over hendes skarpe bud på byens
udvikling hørte vi oplæg af Frederiksbergs Kommunes borgmester Jørgen Glenthøj, Roskilde Kommunes Kommunaldirektør, Henrik
Kolind, Planchef i Ballerup Lars Algreen, Direktør for By- og Kulturforvaltningen i Odense, Anne Velling Christiansen, By- og
Havneudviklingschef i Horsens, Jesper Gemmer, og Byudviklingschef i Aarhus Kommune, Bente Lykke Sørensen.

Dagens moderator-team, Henriette Cajar fra Sinuz og Pia
Nielsen fra fsb (hhv. formand og
næstformand i Byens Netværk),
sørgede for, at stafetten blev
overrakt med fyndige personlige
spørgsmål og sammenhængskraft fra kommune til kommune.

Omkring 100 deltagere havde tilmeldt sig debatarrangementet ‘Byernes Stafet’, og der var godt fyldt op i den lille cafe 13.31, hvor
kommunernes visioner blev udfordret af spørgelystne repræsentanter fra den danske byggebranche.
Blandt de gennemgående fokusområder var emner
som social balance og bæredygtig vækst – og det var
tydeligt at mærke, at problematikkerne rakte langt ud
over Kongens København.

Byens Podcast på Mipim
Byens Saloner var ikke det eneste nye, vi bragte til Cannes i år. Vi havde også glæden af godt kompagniskab fra journalist
Andreas Brøns Riise fra Byggeriets Pressebureau, der var med for første gang i Cannes for at optage netværksaktiviteterne og
ikke mindst den faglige debat ved Byernes Stafet. En ny fransk-klingende udgave af Byens Podcast ligger dermed klar, og vi
glæder os til i lyd og uddybende interviews at genopleve de mange interessante tilgange til, hvordan man bygger by.

Kaffe-Rendez-Vous på Café 13.31
Onsdag morgen var 150 morgenfriske deltagere forbi vores
traditionsrige kaffe-rendez-vous, som igen i år fandt sted på
Cafe 13.31. Aldrig før har vi været så mange til vores fælles
morgenmad, men caféens bestyrer rystede ikke på hånden, og
hver enkelt kaffe blev nænsomt skænket én for én.

Velkomstkomitéen stod klar til
at tage imod foran caféen

Caféen summede af netværk og snak på kryds og tværs hele morgenen. Tusind tak fordi så mange af jer prioriterede at komme forbi.

Drinks-party på Netværkshotellet
Onsdag aften satte vi rammen for det legendariske drinks-before-dinner-party på Hotel Chanteclair med den hyggelige
danske hotelejer Pascal og hans netværksvenlige hund Oscar.

Netværkspicnic til Île Saint-Honorat
Fredag er sidste dag på MIPIM, og i år betød det hjemrejse for en stor del af de danske deltagere
allerede ved middagstid. Os, der blev tilbage, kunne imidlertid nyde sejlturen til den nærliggende
ø, Île Saint-Honorat, som Byens Netværk også sidste år lavede en udflugt til.
Langsomt og duvende lagde vi afstand til de hektiske dage i Cannes, og turen gav plads til lige dét,
vi havde brug for: Rolige samtaler, eftertanke og refleksion.

Den lille ø ud for Cannes er
ejet af en munkeorden, der
bl.a. varetager et kloster, en
restaurant og har egen
vinproduktion. Da vi ankom til
øen, stod de forudbestilte
picnicposer klar.
Vi fandt en plads i solen og
smagte på den gode vin, som
munkene selv har produceret.

Tak for invitationerne!
Ud over vores egne arrangementer bød ugen på en række forskellige kaffemøder, middagsarrangementer og faglige aktiviteter,
heriblandt ”Kan nye samarbejdsformer skabe en bedre byggebranche?” v. Bygherreforeningen og Enemærke & Petersen, ”Hvordan
måler vi succes?”– dialogmøde hos Danske Arkitektvirksomheder, diverse middage og frokoster hos bl.a. Emcon, Sinuz, Pind & Partnere
og Atlas, samt boule-turnering med MT Højgaard, beach-party hos Orbicon og Nordic Lounge med Estate Media.

Til jer alle: Tak for invitationerne! De har udvidet vores netværk og gjort os klogere på mennesker, muligheder og udfordringer i
branchen. Samtidig har vi fået masser af inspiration og mod på en række nye initiativer i Byens Netværk!
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Palais des Festivals
Bemandingen af Greater Copenhagen’s stand i palæet var i år lagt i hænderne på
Byggesocietetet, mens det samlede palæ traditionen tro bød på et
overflødighedshorn af udstillinger og stande, repræsenteret ved en række af
verdens byer og lande.
Torsdag aften overværede vi med spænding uddelingen af årets Mipim Awards,
hvor arkitektfirmaet C.F. Møller, SLA og Bygningsstyrelsen hentede en flot pris
hjem for Maersk Tower i kategorien “Best Healthcare Development”. Trods en
ihærdig indsats ved stemmeboksen fik Danmark desværre ikke nogen pris for
The Silo, der ellers var finalist i kategorien ”Best Refurbished Building”

Tak for denne gang

På MIPIM er NETVÆRK det naturlige omdrejningspunkt for alle. Der er en åbenhed og en nysgerrighed efter at bygge
relationer – for hvem ved, om du i 1., 2. eller 5. led kan finde kimen til et frugtbart forretningssamarbejde, en idé eller en
livslang faglig udveksling?
Heldigvis er der blandt alle de programsatte begivenheder også plads til det uformelle og uplanlagte – og i alle
sammenhænge har det været tydeligt at mærke netværkslysten og den gensidige interesse. Vi var som altid glade for at
være med og glæder os til at fortsætte udviklingen af netværk og nye aktiviteter – både for de nye relationer og alle jer,
der længe har været en fast del af Byens Netværk.

Byens Netværk – også i København
Har du og din virksomhed lyst til at høre mere om, hvad I kan bruge
Byens Netværk til, så inviterer vi gerne på en kop kaffe på
Christianshavn eller kommer forbi jer.
Byens Netværk er et godt sted at netværke - også i København.

Mipim 2019 finder sted fra den 12.-15. marts
Boede du langt væk fra centrum i år, eller har du
bare brug for hjælp til logi?
- Husk at vi kan hjælpe jer med at finde en
lejlighed i centrum næste år – send en mail til
Henriette på hsl@byensnetvaerk.dk, så kontakter
vi dig, når tiden nærmer sig.

