
Først og fremmest vil jeg gerne sige mange tak til Dreyers fond fordi De har 
valgt at imødekomme min ansøgning om støtte til mit praktikophold hos 
”Alejandro Beltramone + Marcelo Ponzellini, Arquitectos”

Som en del af min uddannelse til arkitekt ønskede jeg at komme i praktik 
på en tegnestue i udlandet for at få udvidet min horisont arkitektonisk og 
kulturelt, tilegne mig flere færdigheder og få en større indsigt i hvordan faget 
fungerer i praksis.
Jeg kom i praktik hos Alejandro Beltramone + Marcelo Ponzellini, Arquitectos  
i Rosario i Argentina. På tegnestuen var jeg primært med på 2 projekter, 
det ene er et enfamilieshus i Cordoba, en by ca. 5 timers kørsel fra Rosario 
og det andet projekt er et etagebyggeri i centrum af Rosario.
Under min praktik byggede jeg sitemodel og modeller af huset i Cordoba til 
præsentation for klienten og jeg byggede præsentationsmodellen af 
etagebyggeriet i centrum Rosario.
Under modelbygningsarbejdet var jeg med til at diskutere hvordan forskellige 
dele af bygningen skulle udformes, det var utroligt spændende og lærerigt at 
være med i disse diskussioner.
Jeg har tegnet i Autocad hvor jeg har tegnet snittegningerne til et 
boligkompleks hvoraf flere af lejlighederne er delt over 3 etager. I den 
forbindelse fik jeg til opgave at skabe plads til forbindelsen mellem etagerne.
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Jeg har arbejdet meget i Photoshop hvor jeg har udarbejdet præsentations 
billeder af flere af Alejandro Beltramone + Marcelo Ponzellini  afsluttede og 
igangværende projekter. Billederne skal på sigt bruges til en bogudgivelse 
med tegnestuens samlede værker.

Noget af det mest interessante og overraskende for mig, var at komme med 
ud på byggepladserne og studere konstruktioner i husene og samtidig få et 
indblik i byggeriets mange etaper. Den største oplevelse i den forbindelse, fik 
jeg på byggepladsen af det projekt jeg selv havde bygget en 1:100 model af i 
længere tid. Det var meget overvældene at se det i 1:1. 
Min faglige bedømmelse og stillingtagning til arkitektur er blevet skærpet 
betydeligt Jeg har lært at tegne i Autocad, som jeg nu fremover kan gøre 
brug af i mit studie.  Det har været et meget givende praktikophold med et 
langt større fagligt udbytte end jeg havde turde håbe på. Jeg takker mange 
gange for Dreyers fondens støtte og ikke mindst for Alejandro Beltramone + 
Marcelo Ponzellini, Arquitectos store engagement og interesse for at give det 
størst muligt udbytte af mit praktikophold. 
 

Med venlig hilsen
Frederikke Hallundbæk Gregersen 
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