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En fejring af
designverdenen
i København
Den københavnske designevent 3 Days of Design byder
velkommen til tre intensive dage, når København fra den
24. til 26. maj transformeres til et sandt designmekka med
kreative værksteder, talks og masser af design. Direktøren
for 3 Days of Design ønsker at fejre det gode håndværk og
dele det ud til andre.

FAC T S
D AT O :
Den 24. - 26. maj 2018
STED:
3 Days of Design finder sted
flere steder i København.
Læs mere på 3daysofdesign.dk.
Billetter kan købes på
Billetlugen.dk

Signe Byrdal Terenziani

ser smukkere, mere kreative og fantasifulde. Derfor er vi så glade for, at så mange deltagere, gæster
og pressefolk tager del i fejringen,” lyder det fra
direktøren.

Nye spændende deltagere
Ved den kommende 3 Days of Design er der en stigning på 30 procent i nye deltagertilmeldinger i forhold til sidste år, hvilket vækker stolthed hos arrangørerne, som dog fortsat ønsker at værne om det
gode håndværk.
”Vi fortsætter med at være en kurateret event og siger for eksempel ofte nej til kopister, så selv om vi
kunne være dobbelt så store, vil vi gerne bevare den
gode kvalitet,” fastslår Signe Byrdal Terenziani, som
fremhæver nogle af de spændende tiltag, som dette
års event byder på:
• B
 etter Office har åbnet et nyt spændende
co-working space i Klosterstræde i København. Stedet er indrettet af blandt andre OeO,
GamFratesi og PLH Arkitekter. Her kan man
blandt andet få inspiration til de nyeste ideer
til kontorindretning eller bare hænge ud i den
»
hyggelige cafe.
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Det, der i 2010 startede som en mindre event i
Pakhus 48, spænder i dag over udstillere og åbne
showrooms på tværs af København, når 3 Days of
Design løber af stablen fra den 24. til 26. maj. For
Signe Byrdal Terenziani, som er direktør for den
københavnske designevent, byder 3 Days of Design
på smukt design for enhver smag, som er kernen i
eventens værdisæt.
”Vi ved alle, at vi bliver gladere af at omgive os med
smukke ting og møbler. Men det er ikke kun skønhed, som vi har brug for. Vi har også brug for, at vores
verden bliver vendt på hovedet og set med nye øjne.
Vi har brug for designernes skøre indfald og deres
ofte finurlige blik på det, som vi omgiver os med. Det
er sjovere at være i verden, når skønhed, fantasi og
kreativitet forenes. Og det er den arv og de historier,
som branchen nu videregiver på smukkeste vis via
3 Days of Design,” forklarer Signe Byrdal Terenziani
til 365DESIGN.
Formålet med 3 Days of Design er at fejre dansk
design og viderebringe det til andre. Direktøren ser
eventen som et vindue til verden – som en stor, åben
dør til et globalt fællesskab.
”Det er et fællesskab, der handler om at tage vare
på os selv og hinanden ved at gøre vores omgivel-

En fejring af designverdenen i København

• Nomad Workspace er et andet interessant
co-working space på Nørrebro, hvor Muuto vil
have en fin udstilling, ligesom Dawn x Nomad
Workspace vil præsentere en række nye upcoming designere.
• Rundkant og Danish Design Makers er begge
repræsenteret i Frederiksgade 1 – et spændende designhus med flere end 20 brands blandt
andet House of Finn Juhl og Please Wait to be
Seated.
• &tradition åbner butik og cafe i forbindelse med
3 Days of Design. Stedet, der har fået navnet
Home of a Collector, vil herefter være åbent for
publikum.

Erik Jørgensen. Foto: Filippo Bamberghi

• Dansk Industri har lejet sig ind i Moltkes Palæ
og præsenterer udstillingen ’Dine, Drink, Daze
& Dream’, hvor 10 brands, herunder PP Møbler,
Fritz Hansen og Møbelsnedkeri Kjeldtoft, hver
viser enkelte værker fra deres kollektioner –
kurateret af All the Way to Paris.

Mere synlighed i gadebilledet
Som noget nyt har 3 Days of Design i år valgt at sælge
billetter til eventen for i højere grad at kunne tilbyde
den rette service til de besøgende, der ønsker at anvende de eksklusive busser og både, der sejler og kører
i rutefart mellem de forskellige events. For at endnu
flere bliver gjort opmærksomme på den københavnske designevent, har arrangørerne i år samarbejdet
med Henrik Vibskov om den grafiske identitet.
”Vi har lavet en række tiltag med udendørs kommunikation i form af strøgbannere, ligesom vi har fået
designet langærmede t-shirts med Henrik Vibskovs
grafiske print. De vil blive båret af vores medarbejdere, som vil være placeret rundt om i byen til at
hjælpe gæsterne,” fortæller Signe Byrdal Terenziani
og fortsætter:
”I vinduet hos Mads Nørgaard på Strøget vil der være
live workshop under navnet ’Design Under Construction’. Her vil designere og kunsthåndværkere arbejde live, og man kan for eksempel se en lampe fra Le
Klint blive foldet eller opleve, hvordan File Under
Pops smukke håndmalede tapeter kreeres.”
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Udlandet viser interesse
Der kommer primært skandinaviske besøgende under 3 Days of Design, men Signe Byrdal Terenziani fortæller, at der også har været en række henvendelser
fra Østen, ligesom der også kommer en større gruppe
fra stormagasinet La Fayette i Frankrig på visit.
”De besøgende er en god blanding af B2B-kunder og
designinteresserede generelt. I år har vi ligeledes
valgt at arrangere ture for indretningsarkitekter, og
interessen for dette har været overvældende,” forklarer direktøren.
Spørger man ind til fremtidsplanerne for 3 Days
of Design, vil arrangørerne gerne udbrede eventen
endnu mere og også gøre det til en designevent for
slutbrugerne.
”Vi har en del arrangementer, der henvender sig til
B2B-segmentet, men eksempelvis er lørdagen oplagt
for københavnerne, der godt kunne tænke sig at få
lidt mere indsigt i designverdenen. Vi arbejder derfor
på mere slutbrugerorienterede events,” slutter Signe
Byrdal Teranziani.
#

D E LTA G E R L I S T E

&shufl

File Under Pop

Møbelsnedkeri Kjeldtoft

&tradition

Fiorini Trading

Møller & Rothe

Anker & Co

Flexa

Normann Copenhagen

Astep

Flos

Nyt i bo

Atelier September

Form/Design Center

Overgaard & Dyrman

Better Office

Frama

Paustian

Black Architecture

Fredericia

PH Furniture

Brdr. Krüger

Getama

Please Wait to be Seated

Brunner Studio

Great Dane

Poltrona Frau

Business Finland

Grid

PP Møbler

By Lassen

Helle Flou

Randers+Radius

Cane-line

House of Finn Juhl

Re nature beds

Carl Hansen & Søn

Hube

Republic of Fritz Hansen

Cassina

Illums Bolighus

Risskov Møbelsnedkeri

Danish Design Makers

Karakter Copenhagen

Rundkant

Dawn x Nomad Workspace

Kjær Architecture

Sika-Design

Design Werck

Klassik Studio

Skagerak

Designmuseum Danmark

Knothouse

Skovby Møbelfabrik

Dinesen

Kvadrat

Softline

Dux

Kvist Industries

Stelton

Embassy of France

La Famiglia Furniture

Stilleben

Embassy of Iceland

Le Klint

Studio Theresa Rand

Embassy of Italy

Louis Poulsen

Studio x Viaduct

Embassy of Portugal

Mads Nørgaard

Thanatos + Mors

Embassy of Spain

Magnus Olesen

Træ- og Møbelindustrien

Embassy of Sweden

Mater

Uno form

Embassy of Switzerland

Menu

Vibeke Fonnesberg Schmidt

Engelbrechts

Mia Lagerman

Viccarbe

Erik Jørgsensen

Moebe

Vola

Fabula Living

Montana

Warm Nordic

FDB Møbler

Moore Copenhagen

Won

Ferm Living

Muuto
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