SNEDKERPRISEN 2021

Snedkerprisen er skænket af KIRSTEN OG FREDDY JOHANSENS FOND
og administreres af Københavns Snedkerlaug.
Formålet med prisen
At belønne personer, firmaer, organisationer og bygherrer som har deltaget i et byggeri
eller indretning, hvor den væsentligste del af snedkerarbejdet er udført i træ.
Restaurering af inventar i byggeri hvori træ er hovedbestand delen af arbejdet.
Prisen kan også gives til nyt møbeldesign, ny teknologi eller lign. Hvis
dristighed er udfordrende inden for faget i træ-relaterede materialer.
Det er en forudsætning, at udførelsen skal være af høj kvalitet.
Prisen
Prisen er på Kr. 150.000 og kan eventuelt opdeles i flere portioner, såfremt
Priskomiteen ser nødvendighed herfor.
Hvem kan modtage prisen
Arkitekter, designere, ingeniører, bygherrer eller udøvende inden for Snedkerbranchen.
Geografi
Det prisbelønnede emne eller projekt skal fortrinsvis være beliggende i Danmark,
samt være synligt for en stor del af offentligheden.
Vurderingsparameter
Emnet bliver bedømt på hvor godt det afspejler tradition og innovation i udførelsen.
Ved tradition forstås den håndværksmæssige bevidsthed og kvalitet.
Ved innovation forstås brugen af nye metoder, redskaber og teknologier.
I 2021 vil fokus på BÆREDYGTIGHED, GENBRUG og RENOVERING blive vægtet i vurderingen
Idé
Emnet bedømmes på om det tilfører nye løsninger på traditionelle problemstillinger.
Her fokuseres på forhold der kan pege på en bæredygtig bevidsthed i udførelse og brug.
Funktionalitet og anvendelse
Emnet bliver bedømt på om det opfylder et egentlig behov, og giver funktionel værdi.
Indstilling
Emne eller projekt indstilles ved at beskrive dette kort og vedlægge billeder.
Beskrivelsen må ikke fylde mere end 1 A4 side og bidrag ma samlet ikke fylde mere end 5 MB.

DEADLINE for indsendelse af bud er 15. marts 2021
Bud indsendt efter dette tidspunkt vil ikke komme med i bedømmelsen.
Bidrag sendes til mailadresse Snedkerprisen@snedkerlauget.dk
Med venlig hilsen
Priskomiteen - Københavns Snedkerlaug - Godthåbsvej 6, Baghuset - 2000 Frederiksberg.

