ECOWEEK2012 in the Middle East

Israel & West Bank | 26/2 – 2/3/11
UPDATE NEWS – INVITATION
9/10/11
------------------------------ לחצו כאן:שנה טובה! טקסט בעיברית
------------------------------"One of the best programs for students in Europe" (ECOWEEK 2011
participant)
------------------------------Early Bird REGISTRATION OPEN for young professionals and students of
Architecture, Landscape Architecture, Design, Arts, and Engineering.
------------------------------INVITATION to Architects, Landscape Architects, Designers, Artists and
Engineers, to LEAD/co-lead DESIGN WORKSHOPS with professionals from
Italy, Canada, USA, and other countries.
------------------------------1. Rural Studio at ECOWEEK 2012 in the Middle East.
2. Architects/landscape architects: Lead / co-lead a workshop.
3. Students/young professionals: Register to ECOWEEK 2012 workshops.
4. More information on ECOWEEK 2012.
5. Contact ECOWEEK.
------------------------------1. Rural Studio at ECOWEEK 2012 in the Middle East.
------------------------------ECOWEEK is hosting again RURAL STUDIO to lead a ‘green’ design
workshop on affordable housing and living, and to present RURAL STUDIO
recent projects!
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RURAL STUDIO architect Daniel Wicke led a workshop and presented the
RURAL STUDIO projects at ECOWEEK 2010 in Athens, Greece.
Again in ECOWEEK 2012 in the Middle East, RURAL STUDIO architect Elena
Barthel will lead one of the ECOWEEK ‘green’ design workshops and present
the RURAL STUDIO projects.
Elena Barthel comes to the Rural Studio from the School of Architecture of the
University of Florence in Italy, where she graduated in 1999, and recently
accomplished her PHD with the thesis 'Design & Build at the Rural Studio: the
education of the Citizen Architect'. While she run her private practice in the
historical center of Florence Santo Spirito, a well-known craft district, she
taught at the Department of Urban Design of the University of Florence, at the
Architectural Association in London and lead Auburn University Study Abroad
in Florence for the academic year 2010.
In 2008-2009 she taught the Second Year Studio at the Rural Studio as
Visiting Assistant Professor. Her studio took the opportunity to design and
build Rose Lee's house, in Footwash, a small community near the Rural
Studio. The students explored the 'Expandable Courtyard House' as the first
of a new type in response to the transient nature and demographic of the
contemporary family.
She is currently Assistant Professor running the 3rd year design Studio and
charged to design the Rural Studio Farm. A project focused on the redesign of
the Rural Studio Campus and an opportunity to experiment with the
production of food, energy and building material. The project is intended as a
prototype to answer the important question: What can the future of farming be
in a contemporary rural setting?
------------------------------2. Architects/landscape architects: Lead / co-lead a workshop.
------------------------------YOU ARE INVITED: Architects, Landscape architects, designers, artists and
engineers.
YOU ARE INVITED TO LEAD or co-lead an ECOWEEK 2012 workshop.
Some of the themes may lead to REAL PROJECTS!
YOU ARE INVITED to share your knowledge, expertise and experience, teach
and work with students and young professionals from Israel and abroad.
YOU ARE INVITED to be an active participant in this exciting event!
You are welcome to spread the word to more professionals!
ECOWEEK 2012 Workshops wesbite:
http://ecoweekconference.org/files/ecoweek2012_ME/workshops.html
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3. Students/young professionals: Registration OPEN to ECOWEEK 2012
workshops.
------------------------------Early Bird REGISTRATION OPEN to young professionals and students of
Architecture, Landscape Architecture, Design, Artists and Engineers.
Register here:
http://ecoweek.netfirms.com/ecoweek.gr/ecoweek2011_ATHENS/contact.html
Review workshops here:
http://ecoweekconference.org/files/ecoweek2012_ME/workshops.html
------------------------------4. More information on ECOWEEK 2012.
------------------------------Visit the website of ECOWEEK 2012 in the Middle East:
http://ecoweekconference.org/files/ecoweek2012_ME/index.html
------------------------------5. Contact ECOWEEK.
------------------------------To contact ECOWEEK: ecoweek@ecoweek.org.il
Website: www.ecoweek.org.il
------------------------------To UNSUBSCRIBE from this mailing list send an empty email to ECOWEEK
titled ‘unsubscribe’ to: ecoweek@ecoweek.org.il
------------------------------HEBREW
------------------------------ הזמנה- חדשות עדכון
9/10/11
------------------------------) ECOWEEK 2011 "אחת התוכניות הטובות ביותר לסטודנטים באירופה" (בשיתוף
------------------------------!שנה טובה וגמר חתימה טובה
------------------------------, אדריכלות נוף,ההרשמה המוקדמת פתוחה לאנשי מקצוע צעירים וסטודנטים לאדריכלות
. אמנות והנדסה,עיצוב
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------------------------------ההזמנה לאדריכלים ,אדריכלי נוף ,מעצבים ,אמנים ומהנדסים ,להנחות  /להיות שותפים
בלהוביל סדנאות עיצוב עם אנשי מקצוע מאיטליה ,קנדה ,ארה"ב ומדינות אחרות.
------------------------------ RURAL STUDIO .1ב ECOWEEK 2012-במזרח התיכון.
 .2אדריכלים  /אדריכלי נוף :הנחייה  /השתתפות בסדנה.
 .3סטודנטים  /אנשי מקצוע צעירים :הרשמה נפתחה לסדנאות . ECOWEEK 2012
 .4מידע נוסף על .ECOWEEK 2012
 .5צור קשר .ECOWEEK
------------------------------ RURAL STUDIO .1ב ECOWEEK 2012-במזרח התיכון.
------------------------------ ECOWEEKמארחת בפעם השניה ב RURAL STUDIOבכדי להוביל סדנת עיצוב "ירוק"
על דיור בר השגה וחיים בני קיימא ,ולהצגת הפרויקטים האחרונים של ה RURAL
!STUDIO
אדריכל  RURAL STUDIOדניאל וויק הנחה את הסדנה והציג את הפרויקטים של
ה ECOWEEK 2010 RURAL STUDIOבאתונה ,יוון.
בפעם השניה ב  ECOWEEK 2012במזרח התיכון,תנחה האדריכלית אלנה בארתל
מ RURAL STUDIOאת אחת מסדנאות העיצוב "הירוקות" של  ECOWEEKותציג את
פרויקטי ה.RURAL STUDIO
אלנה  Barthelמגיעה אל  RURAL STUDIOמבית הספר לאדריכלות של אוניברסיטת
פירנצה באיטליה ,שם היא סיימה את לימודיה בשנת  ,1999ולאחרונה השלימה את
הדוקטורט שלה עם עבודת הגמרDesign & Build at the Rural Studio: the :
 ." Architect"education of the Citizenבעוד היא מנהלת את ההתמחות הפרטית שלה
במרכז ההיסטורי של פירנצה סנטו ספיריטו ,הידוע כמחוז מלאכה ,היא לימדה במחלקה
לתכנון עירוני של אוניברסיטת פירנצה ,ב AA-בלונדון והובילה מחקר באוניברסיטת אובורן
בפירנצה בשנת הלימודים .2010
בשנת  2002-2009היא לימדה סטודנטים של השנה השניה ב RURAL STUDIOכ-
 Assistant Professorאורחת .הסטודיו שלה ניצל את ההזדמנות כדי לתכנן ולבנות את
ביתה של  ,Rose Leeב  ,Footwashקהילה קטנה ליד ה .RURAL STUDIOהסטודנטים
חקרו את 'בית החצר הניתן להרחבה "כראשון מבין הסגנון החדש המהווה תגובה אל הטבע
החולף והדמוגרפי של המשפחה העכשווית.
כיום היא  Assistant Professorהמנחה את שלוש השנים של סטודיו לעיצוב ואחראית
לעצב את חוות ה .RURAL STUDIOהפרויקט התמקד על עיצוב מחדש של קמפוס
ה RURAL STUDIOוהזדמנות להתנסות בייצור של חומרי מזון ,אנרגיה ובניה .הפרויקט
נועד להוות אבטיפוס בכדי לענות על שאלה חשובה :מה יכול להיות העתיד של החקלאות
בסביבה הכפרית העכשווית?
------------------------------ .2אדריכלים  /אדריכלי נוף :הנחייה  /השתתפות בסדנה.
------------------------------אקוויק  ...שנה הרגלים  ...שנה אקלים 2102
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מוזמנים :אדריכלים ,אדריכלי נוף ,מעצבים ,אמנים ומהנדסים.
אתם מוזמנים להוביל או להיות שותפים בלהוביל סדנת  .ECOWEEK 2012חלק
מהנושאים עשויים להוביל לפרויקטים אמיתיים!
אתם מוזמנים לשתף אחרים בידע שלכם ,במומחיות ובניסיון ,ללמד ולעבוד עם סטודנטים
ואנשי מקצוע צעירים מהארץ ומחו"ל.
אתם מוזמנים להיות שותפים פעילים באירוע מרגש שכזה!
אתם מוזמנים להפיץ את השמועה לאנשי מקצוע נוספים!
אתר הסדנאות של אקוויק :2012
http://ecoweekconference.org/files/ecoweek2012_ME/worksh ops.html
------------------------------ .3סטודנטים  /אנשי מקצוע צעירים :הרשמה נפתחה לסדנאות . ECOWEEK 2012
------------------------------ההרשמה המוקדמת פתוחה לאנשי מקצוע צעירים וסטודנטים לאדריכלות ,אדריכלות נוף,
עיצוב ,אומנים ומהנדסים.
ניתן להירשם כאן:
http://ecoweek.netfirms.com/ecoweek.gr/ecoweek2011_ATHENS/contact.html
סקירת סדנאות כאן:
http://ecoweekconference.org/files/ecoweek2012_ME/workshops.html
------------------------------ .4מידע נוסף על .ECOWEEK 2012
------------------------------בקרו באתר של  ECOWEEK 2012במזרח התיכון:
http://ecoweekconference.org/files/ecoweek2012_ME/index.html
------------------------------ .5צור קשר עם .ECOWEEK
------------------------------כדי ליצור קשר עם ecoweek@ecoweek.org.il :ECOWEEK
אתרwww.ecoweek.org.il :
------------------------------לביטול המנוי מרשימת דיוור זו שלח דוא"ל ריק אל  ECOWEEKשכותרתו
" "UNSUBSCRIBEלכתובתecoweek@ecoweek.org.il :
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