Landscape ArchitecTOURS
Tour II: Bergamo – International Meeting – Maestri del Paesaggio

4 Dagtochten rondom Bergamo, Milaan en het Iseomeer
Aansluitend op de ‘International Meeting of the Landscape and Garden’, die het Bergamo Landscape
and Garden Institute organiseert op 22 en 23 september, biedt Landscape ArchitecTours vier
dagtochten aan in en rond Bergamo.
Een ideale gelegenheid om in Italië de zomer uit te luiden en u tegelijkertijd te laten inspireren op de
International Meeting, waar u goed kunt netwerken met internationale collega’s (vergeet uw
visitekaartjes niet)!
De International Meeting is het belangrijkste onderdeel van het event ‘I Maestri del Paesaggio’
(Landschapsmeesters) dat georganiseerd wordt door de Stichting Arketipos en de stad Bergamo. Het is
een tweedaagse internationale vakconferentie over onderwerpen die de landschapsarchitectuur op het
moment bezighouden. Tijdens het event, dat dit jaar ‘Plant Landscape’ als thema heeft, ondergaat de
stad in september een groene metamorfose en wordt het historische plein Piazza Alta , in de oude
bovenstad van Bergamo , dit jaar ingericht door de internationaal gerenommeerde tuinarchitect Piet
Oudolf.
Behalve Piet Oudolf spreken ook Bjarke Ingels (DK), Filippo Pizzoni (IT), Louis Benech (FR), Sandra
Piesik (PL), Veronique Faucheur & Marc Pouzol - Atelier Le Balto (DE), Winy Maas - Studio
MVRDV (NL) en Thomas Piper (US) op de International Meeting .
Voor verdere informatie over het event I Maestri del Paesaggio : zie link artikel

U kunt kiezen uit de volgende dagtrips:

1. Vrijdag 21.09.18 : Innovatief Industrielandschap en verfrissing aan het Iseomeer
-

Kennismaken met de concepten i-lab en i-land

-

bezoek aan het nabijgelegen Technologiepark KM Rosso

-

vertrek naar het Iseomeer: lunch in restaurant met uitzicht op het meer

-

kort boottochtje naar Monte Isola, eilandje in het Iseomeer

In de ochtend bezoeken we het i.lab van Italcementi in Bergamo, het nieuwe centrum voor
research en innovatie dat ontworpen is door de Amerikaanse architect Richard Meier. Het
bijhorende groene i.land, met de productie van verschillende, bijna verdwenen agrarische
rassen/planten, laat zien dat de industriële architectuur en innovatie van het i.lab heel goed
samengaan met de lokale cultuur, traditie en het landschap van Bergamo. We sluiten de
ochtend af met een bezoek aan het Wetenschaps- en Technologiepark Kilometro Rosso.
Vervolgens vertrekken we rond lunchtijd naar het mooie Iseomeer, waar we na een typische
Italiaanse lunch met uitzicht op het meer, het plaatsje Iseo bezoeken en Il Parco delle Erbe
Danzanti in Paratico gaan bekijken (‘Premio del Paesaggio van de Europese Raad
2012/2013). Vervolgens maken we – als er genoeg tijd voor is - een kort boottochtje naar
Monte Isola (klein eilandje in het Iseomeer) .

2. Zondagmiddag 23.09.18 na afloop van de International Meeting: Ontspannnen
wandelen in de Astino Vallei en de heuvels (Colli) van Bergamo
-

Wandelen door het prachtige heuvellandschap ‘I Colli di Bergamo’

-

Bezichtiging van de Astino Vallei en bezoek aan het Monastero di Astino

-

Diner met uitzicht op de heuvels van Bergamo

Deze tour van een halve dag leent zich heel goed voor de middag na afloop van de
International Meeting . Na twee intensieve dagen van inspiratie en concentratie vertrekken we
te voet van de Middeleeuwse bovenstad ‘Citta Altà’ naar de heuvels van Bergamo - de Astino
vallei - om de Monastero di Astino en het mooie natuurpark ‘Parco dei Colli’ te bezichtigen.
We zullen dineren in een bijzondere gelegenheid met prachtig uitzicht op de stad Bergamo.

3. Extra dagtour Milaan
De nieuwe buurt rond Station Porta Garibaldi en Porta Nuova
-

Vervoer van Bergamo naar Milaan

-

Bezichtig van de nieuwe buurt Porta Nuova/Stazione Garibaldi

-

Koffiepauze in een van de vele karakteristieke bars van Milaan

-

Piazza Gae Aulenti, Bosco Verticale (Bostorens van architect Stefano Boeri) , Libreria
degli Alberi van Petra Blaisse, Varesine

-

Lunch in Corso Como (design centrum) en bezoek aan foodparadijs ’Eataly’,

-

wandeling door de kunstbuurt Brera

-

Via de botanische tuin in Brera naar de Scala (Operatheater), Piazza del Duomo en de
Galleria Vittorio Emanuele

Op slechts op 50 km afstand van Bergamo ligt Milaan, stad van de mode, waar in 2015 de
Wereldtentoonstelling (Expo) plaatsvond en waar veel objecten /projecten van
landschapsarchitectuur te zien zijn.

4. Extra dagtour in de Pre-Alpen, een frisse bries in de bergen met landschapskunst
-

Wandeling door San Pellegrino met Italiaanse koffiepauze

-

Lunch in karakteristieke ‘Taverna’

-

Wandeling door het middeleeuwse dorp ‘Cornello dei Tasso‘

-

Optioneel: Cattedrale vegetale van Giuliano Mauri

Dit is de tour bij uitstek om in gesprek te raken met medevakgenoten. Wij bezoeken het 19e
eeuwse kuuroord San Pellegrino dat ongeveer op 30 min afstand van Bergamo ligt en lunchen
in Cornello dei Tasso, een mooi behouden karakteristiek Middeleeuws dorp in de Brembo
vallei. Vanuit daar gaan we – indien er genoeg tijd overblijft- de Boomkathedraal van
landschapsarchitect Giuliano Mauri bezichtigen.

De deelname aan de International Meeting en de Dagtours zijn onafhankelijk van elkaar te
boeken. Wij helpen u graag met de planning van uw reis (vlucht, hotel, vervoer etc) .

Mocht u zich willen inschrijven voor deze dagtrips of voor de International Meeting: met
mijn kortingscode “imdp2018-mverhaar-5” krijgt u 5% korting op de toegangsprijs van de
International Meeting!
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