IDÈKONKURRANSE:

IDÈKONKURRANSE: NÆRMILJØ
NLA i regi av lokalavdelingen for NLA Oslo & Akershus inviterer til åpen idékonkurranse for
studenter med tema «Nærmiljø». Det er sjelden man har fått føle så sterkt på betydningen av et
godt nærmiljø som nettopp i 2020, og nærmiljø er dermed valgt som årets tema i lokalavdelingen.
De nære omgivelsene har i år fått en utvidet funksjon som både treningsarena, oppholds- og
møteplass. Med oppfordring om å praktisere sosial distanse, unngå kollektivtrafikk og etablere
hjemmekontor blir det plutselig ekstra viktig hvilke muligheter du har til å bevege deg utendørs i
ditt nærmiljø, med god avstand til andre, eller på trygg avstand sammen med en god venn.
Gjennom idékonkurransen ønsker vi å utfordre bruken, og belyse mulighetene som finnes i
våre nærmiljø. Vi ønsker å belyse hvor viktig det er å skape gode nærmiljø og hvordan vi som
landskapsarkitekter kan bidra til dette.

1. Arrangør og informasjon:
NLAs lokalavdeling i Oslo & Akershus i samarbeid med NLA sentralt.
Informasjon angående konkurransen vil bli formidlet gjennom våre nettsider og sosiale medier, samt ev.
andre tilgjengelige kanaler, som Arkitektnytt.
2. Premiering og utstilling:
Konkurransens 1. premie er på kr 15.000,-, i tillegg til 2. og 3. premie, hver på kr 5000,-. Det vil også kunne
gis hedrende omtale. Dersom det mottas færre enn 10 bidrag, vil vi kun dele ut 1.plass.
Det vil arrangeres utstilling av bidragene i et lokale i Oslo.Ved veldig mange bidrag, vil et utvalg stilles
ut. Vi oppfordrer også til at du stiller ut bidraget i ditt nærmiljø, men dette er ikke et krav. Annonsering
av vinnere og premieutdeling vil skje i forbindelse med utstillingen, og vi kommer tilbake med tidspunkt.
Utstillingen vil stå i inntil to uker.
3. Hvem kan delta:
Konkurransen er åpen for alle landskapsarkitektstudenter som også er medlem av NLA, Norske
landskapsarkitekters forening. Vi oppfordrer til å jobbe i grupper på to eller individuelt. Idékonkurransen
krever ingen forhåndspåmelding, men vær oppmerksom på at oppgaver som blir levert etter
innleveringsfristen ikke vil bli vurdert. Alle studenter, uavhengig av årstrinn, har mulighet til å delta. Dersom
man ikke allerede er medlem, kan studenter melde seg inn gratis på NLAs nettside her:
https://landskapsarkitektur.no/nla/bli-medlem
3.1 Premisser:
Deltakeren/deltakerne må produsere originalt arbeid og kan ikke gjenbruke arbeid fra tidligere prosjekter.
Deltakeren/deltakerne må godta at NLA har rettigheter til å bruke det innleverte materiale i sammenheng
med annonsering, utstilling og kunngjøringer knyttet til konkurransen.
4.
Oppgaven og oppgaveområde:
Ta utgangspunkt i et nærområde som ligger i tilknytning til ditt studiested, hjemsted eller tilsvarende.Ved
grupper på to må deltakerne komme frem til et felles prosjektområde. Vis hvordan ditt/deres tiltak bidrar
til å skape et godt nærmiljø og skriv en kort tekst om betydningen av gode nærområder i 2020, inkludert
en beskrivelse av ditt prosjekt. Oppgaveområdet er valgfritt, se beskrivelsen av oppgaven.
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“Velg et sted i ditt nærområde, og vis hvordan ditt tiltak
bidrar til å skape et godt nærmiljø.”
4.1

•
•
•
•

Viktige problemstillinger:
Hva kjennetegner gode nærmiljø?
På hvilken måte har gode nærmiljø blitt ekstra viktig i 2020?
Hvordan kan vi som landskapsarkitekter bidra til å utvikle gode og funksjonelle nærområder?
Hvordan har året 2020 påvirket deg, og hvordan du bruker og ser ditt nærmiljø?

5.
Jury og bedømmelse:
Det vil bli innhentet en ekstern jury som skal gjøre en skjønnsmessig vurdering av bidragene.
Juryen vil bestå av 2 medlemmer fra lokalavdelingens styre og to medlemmer oppnevnt av NLAs
konkurransekomité. Juryen vil bli presentert ved en senere anledning.
Juryen vil i hovedsak vektlegge:
• Gode løsninger på oppgavens problemstillinger
• Det vil vektlegges kreativitet, en god idé og god argumentasjon og motivasjon bak forslaget
• God formidling av oppgaven gjennom tekst og illustrasjoner
• Bærekraftige tiltak og bidrag som er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø vil veie tungt
i positiv retning.
5.1 Konkurransesekretariat:
Lokalstyret i NLA Oslo & Akershus
5.2 Spørsmål:
Spørsmål angående konkurransen kan sendes til: post@nlaoa.no
Frist for innsending av spørsmål: 25.februar.
6.
Krav til innlevert materiale, format m.m:
Det skal leveres en A1-plansje i PDF-format. Teksten må være leselig ved utskrift av fila i A3-format.
6.1 Anonymitet:
A1 plansjen skal leveres anonymt og deltakerne må derfor skjule egen identitet og velge en tittel på
bidraget som skal stå på A1 plansjen.
Kun konkurransefunksjonæren skal kjenne til hvem som står bak titlene på bidragene. Deltakeren/
deltakerne holdes anonyme til en vinner er kåret.
Bidrag som ikke tilfredsstiller alle krav til anonymitet, vil bli diskvalifisert.
6.2 Språk:
Konkurransebidragene skal leveres med norsk eller engelsk som hovedspråk.
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6.3

A1-plansjen skal minimum inneholde:
• Tittel på bidraget
(NB: navn på deltaker/deltakerne skal ikke stå på plansjen eller framgå på annet vis)
• To illustrasjoner:
- En plantegning som viser grep for nærområde i valgfri målestokk. Målestokken må representere
den skalaen du velger å jobbe i
- Et perspektiv som visualiserer din idé
• Minst et «før»-bilde
• En kort tekst om betydningen av gode nærområder, inkludert en beskrivelse av ditt prosjekt, på
minimum 200 og maks 600 ord. Teksten kan gjerne være personlig og skrives i form av et essay.

6.4
Bildetekster:
Korte beskrivende bildetekster under illustrasjoner og foto vil ikke regnes med som en del av de 200-600
ordene i essay/tekst på A1-plansjen.
6.5
Annet, supplerende materiale:
Eksempler på annet, valgfritt materiale som kan vedlegges, som kan bidra til å belyse og fremheve ditt
bidrag:
• Snitt i valgfri målestokk
• Diagrammer/analyser som begrunner dine grep og valg i prosjektet
• Deltakere kan i tillegg til minimumskravene levere supplerende materiale, dvs valgfritt
formidlingsverktøy som film, video el. annet.
Du har stor valgfrihet i hvordan du ønsker å besvare oppgaven, og dette er kun eksempler på hva som kan
inkluderes. Husk at det er du/dere som bestemmer hvordan du/dere ønsker å besvare oppgaven!
7.
Innlevering, filformat, adresse:
Leveringen av A1 plansjene skal skje i PDF form.
Innleveringsplattform: post@nlaoa.no
Ved innleveringen oppgis:
• tittel på bidraget
• fullt navn
• e-post
• telefonnummer
• alder
• studiested.
8.
Tidsplan og frister:
Kunngjøring av konkurransen: 18.12.2020
Frist for spørsmål: 25.februar
Innleveringsfrist: 1. mars, kl 12:00. Du/dere er velkommen til å levere oppgaven når som helst før 1. mars.
Vi gleder oss til å se DITT bidrag!
Lykke til!
Med vennlig hilsen
Lokalstyret i NLA Oslo & Akershus
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