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Helsinge, 1. marts 2017

Wienerberger Brick Award 2018:
Tilmeld dig nu!
Enestående murstensprojekter fra hele verden søges til Brick Award 2018
Arkitekter, arkitekturanmeldere og journalister inviteres til at tilmelde projekter.
Tilmeldelsesfristen er senest den 20. april 2017.
Wienerberger Brick Award, som der blev taget initiativ til tilbage i 2004, er en arkitekturpris, som gives til enestående eksempler på moderne og innovativ murstensarkitektur. Prisen uddeles hvert andet år. I 2018 vil Wienerberger uddele denne internationale pris for ottende gang og har nu åbnet
for tilmeldinger. Projekter kan tilmeldes af både arkitekter, arkitekturanmeldere og journalister online
via www.brickaward.com. I 2016 var der rekorddeltagelse med mere end 600 projekter fra 55 lande.

Arkitekturanmeldere,
journalister og arkitekter
kan tilmelde projekter
online indtil den 20. april
2017:
www.brickaward.com

Brick Award skænker en præmiesum på 7.000 Euro til vinderen af Grand Prize (inkl. vinderen af kategorien) og 5.000 Euro til hver af de fire kategorivindere.
Prisen indeholder fem kategorier:
•

Føle sig hjemme

•

Bo sammen

•

Arbejde sammen

•

Dele offentlige rum

•

Bygge ”ud af boksen”

Wienerberger sætter med
Brick Award fokus på
fremragende eksempler
på murstensarkitektur.

Den sidste kategori er rettet mod innovative koncepter og måder at bruge mursten på. Som for eksempel konstruktionsteknologier eller speciallavede mursten og ny ornamentering i projektet. Teglprodukter skal spille en afgørende rolle i de tilmeldte projekter, lige fra teglblokke til facademursten,
teglfliser og teglbeklædning. Brugen af Wienerberger-produkter er ikke et nødvendigt krav for at deltage. Særlig opmærksomhed vil være rettet mod hvordan projektet kombinerer funktionalitet, bæredygtighed og energieffektivitet. For at sikre aktualitet er et yderligere kriterie, at projektet skal være
færdigbygget i 2014 eller senere.
Når tilmeldingsfasen er slut den 20. april 2017, vil et panel bestående af arkitekturjournalister og
anmeldere udvælge 50 projekter blandt alle tilmeldingerne, som nomineres til Wienerberger Brick
Award 2018.
Alle nominerede projekter vil blive udgivet i bogform kaldet ”Brick18”.
Derefter vil en international jury bestående af arkitekter udvælge 5 vindere – en i hver kategori, såvel
som vinderen af Grand Prize.
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Et panel vil udvælge 50
projekter blandt alle
tilmeldinger, som er
nomineret til Brick
Award.

Den officielle Brick Award ceremoni vil finde sted i Wien i foråret 2018. Bogen Brick18, som inkluderer alle 50 nominerede projekter, vil blive udgivet på den samme tid.
Vi ser frem til dine tilmeldinger.
Klik ind på www.brickaward.com

Har du nogen spørgsmål så kontakt venligst:
Andrea Blama, PR-chef
Marketing-Communications, Wienerberger - Clay Building Materials Europe
T +43 1 601 92 - 10556 | andrea.blama@wienerberger.com
Martin Ibinger, Head of Marketing Nordic and Baltic
T +45 2042 6268 | martin.ibinger@wienerberger.dk

Fotos og yderligere information
Brick Award 2016
De 50 nominerede: http://clay-wienerberger.com/brick-award#collapse-collapse1366183644141
De 6 vindere: http://clay-wienerberger.com/brick-award#collapse-collapse1366346695678
Klik ind og se fotos, tegninger og videoer af byggerierne og arkitekterne bag:
•

Vinderen af Grand Prize & Special Solution 2016 fra Østrig

•

Vinderen af Grand Prize & Urban Infil 2016 fra Spanien

© Eduard Hueber – venligst angiv ved brug af billeder
© Adria Goula – venligst angiv ved brug af billeder

Tidligere danske projekter blandt de 50 nominerede
Brick Award Year : 2016
Project name : ‘Livsrum’ Cancer Counseling Center Aalborg, Denmark
Architect/s: POLYFORM Architects, Denmark

Brick Award Year: 2014
Project name: Sorø Art Museum
Architect/s: Lundgaard & Tranberg Arkitekter Copenhagen, Denmark
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Alle nominerede
projekter vil blive
offentliggjort i bogen
Brick18.

Pressemeddelelse

Brick Award Year: 2012
Project name: The Wave, Vejle
Architect/s: Henning Larsen Architects A/S, Copenhagen

Link til fotos af projekter og Brick Award 2016
https://www.dropbox.com/sh/jql8wls3v19whpg/AAB4t0IVvDP6Egh9YvqTiXkva?dl=0

Copyright

Venligst angiv fotograferne ved brug af billederne. Er angivet i filnavn med ©

Om Wienerberger
Wienerberger er verdens største producent af mursten (Porotherm, Terca) og førende på markedet
indenfor tagsten af ler (Koramic, Tondach) i Europa, såvel som betonbelægningssten (Semmelrock)
i Central- og Østeuropa. Indenfor rørledningsystemer (Steinzeug-Keramo keramiske rør og Pipelife
plastikrør) er virksomheden en af de førende leverandører i Europa. Med et samlet antal produktionssteder på 201 genererer Wienerberger en indtægt på 2.972 millioner euro, og gennem driften af
EBITDA 370 millioner euro i 2015.
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