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En spændende og intens uge med netværk og 

debat for fuld udblæsning!

Også i år rykkede Byens Netværk til Cannes, hvor vi deltog i den 

årlige bygge- og ejendomsmesse Mipim. 

Mens solen skinnede – og sandet fra boules-banerne blæste omkring 

os i forårsvinden – gjorde vi klar til ugens program, der i år indeholdt 

flere egne arrangementer end nogensinde: 

Ugen bød samtidig på en masse interessante møder, faglige 

arrangementer og netværksmiddage (tak for invitationerne!), og vi 

mødte en hel masse spændende mennesker, samt nye og 

kommende medlemmer, og kom hjem med kufferten fuld af visitkort 

og gode ideer til fremtidige events i krydsfeltet mellem by og byggeri. 

Tirsdag den 12/3 Borgmesterstafet 

Borgmestermiddag

Onsdag den 13/3 Kaffe-Rendez-Vous

Drinksparty på Hotel Chanteclair

Torsdag den 14/3 Debat om Byggeri med Merværdi 

- med Danske Arkitektvirksomheder



Med sus i palmerne og blå himmel bød Cannes 
i år velkommen til knap 30.000 registrerede 
deltagere fra hele verden, heraf godt 600 
registrerede nøglepersoner fra den danske 
bygge- og ejendomsbranche. 



Ankomst



Forberedelserne til ugen startede med et besøg på vores lokale
stamcafé 13.31. Senere på dagen holdt vi møde om 
Borgmesterstafetten med Jesper Pagh og Frederikssund Kommune. 
Aftenen sluttede af med en netværksmiddag i godt selskab.



Enemærke & Petersen lagde tirsdag ud med ”Mads og monopolet” om Verdensmål, 
hvor Uffe Bay-Schmidt fra Kant var Mads – med mere Kant.



Borgmesterstafet

Årets Borgmesterstafet havde fokus på den 

fremtidige udvikling i hovedstadsområdet -

med pejleretning mod kommunerne i syd og 

sydvest. Med hovedstadsudspillet og den aktuelle 

revision af FINGERPLANEN som fælles baggrund 

lod vi stafetten gå ud til fem centrale kommuner.

I panelet var:

Marie Stærke, Køge Kommune
Ole Bjørstorp, Ishøj Kommune
Jesper Würtzen, Ballerup Kommune
John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune
Nich Bendtsen, Hvidovre Kommune

Moderator: Jesper Pagh, KADK









I år havde Byggesocietetet indrettet den 
danske stand på messen. Et fint lille nordisk 
hjørne med plads til både møder og meninger. 

Og så var vi selvfølgelig forbi 
stemmekorridoren og lægge et par lod i puljen 
for det danske projekt Up Cycle Studios.



Nordic Lounge 
ved Marché 

Forville



Onsdag morgen bød vi velkommen til den legendariske Kaffe-Rendez-
Vous på Cafe 13.31. Tak til alle jer dejlige gæster, der kiggede forbi. 







På netværkshotellet Chanteclair hos Pascal Flemming og 
netværkshunden Oscar er der altid plads til en snak og en 
fredfyldt pause blandt citrontræerne i gården.

På Hotel Chanteclair råder 
Byens Netværk over syv 
værelser, hvor nye deltagere 
på Mipim kan få et 
begyndernetværk og en base.  



Drinks-before-dinner-party 
- i gården på netværkshotellet







Torsdag morgen holdt vi debat om Byggeri med Merværdi på Maëma Plage – sammen med Danske Ark.





Lene Espersen fra Danske Arkitektvirksomheder bød velkommen til det tværfaglige panel: Klaus Kastbjerg, 
Unionkul, Gyrithe Saltorp, VLA, Charlotte Nørbak, Domea.dk, Nina Mathisen, Cobe, Balder Johansen, Logik 
& Co, Lars Riemann, Rambøll og Jane Jegind, Odense Kommune.

















Lidt stemningsbilleder fra byen, hvor vi bl.a. mødte Frederik og Michael fra
Cph Village, der var på Mipim for første gang, Anders og Maria fra Lendager
Group, der var spændte på aftenens uddeling af Mipim Awards og Vibeke og
Lars fra hhv. CCO og Rubow, som vi delte en frokost med.



Her mødtes vi med Helle Marie Leth, der arbejder med møde-
facilitering, eventskabelse og formidling fra positioner i både Cannes 
og Marrakech. Vi glæder os til kommende samarbejde begge steder.



Vi sluttede en intens Mipim-uge af med en togtur til Marseille, hvor 

den internationale klimamarch spejlede sig i Sir Normann Fosters 

spejlpavillon, og store arkitekter flokkedes om at udvikle byen.



Først et blik på 
Le Corbusiers 
eksperimen-
terende
boligblok 
fra 1947



På det store havneareal i 
Marseille er kontakten 
mellem gammelt og nyt med 
til at sætte byen i relief: Her 
i forlængelse af det 
historiske Fort Saint-Jean: 
det moderne museum for 
middelhavskultur MuCEM
designet af den algerisk-
fødte franske arkitekt Rudy 
Ricciotti i 2013.



Fredagens internationale 

klimamarch spejlede sig i Sir 

Normann Fosters 

spejlpavillon,



Tak for denne gang til alle der var med! Vi ses igen til næste år!


