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HVORDAN SER HAMAR PÅ SEG SELV OG HVORDAN VIL BYEN FRAMSTÅ?
Ombyggingen av Stortorget har som mål å få Hamar`s innbyggere til å spørre seg selv om
hvordan de vil at byen skal se ut og at de skal samarbeide for å forbedre den.
Hamar kommune tok en pioneerbeslutning for å fremme konstruksjonen av det nye Stortorget. Istedet for å gi
innbyggerne et ferdig torg, vil innbyggerne selv ha muligheten til å delta i kollektive, kreative prosesser som til slutt vil
bestemme Stortorgets endelige utforming. Prosjektets navn er dreamhamar og Ecosistema Urbano er arkitektfimaet
og hjernen bak denne nettverkprosessen. Ecosistema Urbano vil være tilstede på Hamar fra midten av august til
desember for å dele sitt syn med innbyggerne og inkludere dem i deres drømmer om det nye Stortorget. Alle som
bor i Hedmark inviteres til å delta på “on-site workshops” som vil finne sted i Basarbygningen på hverdager og i
helgene fra september til november.
For Belinda Tato, som er partner i Ecosistema Urbano, kombinerer dreamhamar to sosiale og urbane trender.
Kommunen gir sine innbyggere en unik mulighet til å være med på å bestemme hvordan en offentlig plass skal se
ut og jobbe sammen med arkitektene. Dreamhamar vil også forandre Stortorget til et interaktivt møtested som vil
kombinere nye måter for bruk og forståelse av stedet. Hun kommer med en klar melding: - Jeg vil gjerne kunne slå
opp i en Lonley Planet bok og lese at de har forandret sin beskrivelse av Hamar by!
Dreamhamar inneholder tre arbeidområder som pågår samtidlig.
INNBYGGERENS DELTAGELSE. Hamar`s innbyggere kjenner byen sin og har en klar oppfattning av hva torget
skal inneholde. I løpet av tre måneder kan de få fri utfoldelse for sine kunnskaper, ideer, drømmer og tanker, og alt
dette vil bli satt sammen for å designe og bygge det nye Stortorget. Dette er en kreativ, åpen og inkluderende måte
å konseptualisere Stortorget. Innbyggerne oppfordres til å delta på arrangementer og workshops ledet av kreative
gjester og forskjellige inspiratorer, samt det lokale Lab Team (ansatte fra Ecosistema Urbano bosatt på Hamar). Disse
arbeidsmøtene vil ha hovedfokus på 5 punkter: Teknologi, Aktiviteter, Omgivelser, Mennesker og Årstider.
DET DIGITALE HAMAR. Stortorget vil utvikles til et digitalt torg som vil inneholde en stor, internasjonalt integrert
kommunikasjonsplattform med verktøy som skal åpne for et globalt nettverk. Alle som er interesserte i dreamhamar
skal ha muligheten til å følge prosessen på dreamhamar.org og delta på nettbaserte arbeidsmøter.
URBAN DESIGN. Fra begynnelse til sluttførelse, et sammensatt team av professjonelle - arkitekter, byutviklere,
sosiologer, ingeniører og kunstnere vil identifisere behovene fra Hamar - og Hedmarks innbyggere og utvikle kreative
løsninger for konstruksjonen av torget. Den urbane designen vil avsluttes i juni 2012.
Ecosistema Urbano jobber allerede med prosjektet fra deres kontor på Rådhuset. Fra midten av september, vil de ha
et åpent kontor lokalisert i gamle Flengsrud sport`s lokaler i Basarbygningen ved Stortorget.
Åpningsarrangement vil bli avholdt den 17. september.
/////
Dersom du vil ha mer inforamsjon eller om du vil avtale et intervju med Belinda Tato, vær vennlig å kontakte Noa
Peer at 953 00 988 eller kontakt oss pr email på dreamhamar@gmail.com

