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Om 3daysofdesign
3daysofdesign er Danmarks
årlige designfestival. Det er
et internationalt knudepunkt
for innovation, der viser
inspirerende koncepter inden
for livsstil, belysning, møbler og
interiørdesign fra nogle af de
største aktører bag den danske
designscene.
Det er en eksklusiv begivenhed,
der er åben for offentligheden
med mulighed for at besøge det
brede udvalg af showrooms,
udstillinger, pop-up events,
workshop og design talks
med for-håndsvisninger af
nye produkter og kommende
trends. Samtidigt giver
festivalen mulighed for at
opleve Københavns pulserende
nerve og personlighed.

Vi ses til 3daysofdesign
Fra 16.-18. september danner København igen rammen om tre
pulserende dage, hvor vi hylder det, Danmark også står for: Design.
Men i år sker det med en anden eftertænksomhed, for i kølvandet
på en pandemi, er vi mere end nogensinde blevet bevidste om, hvad
indretning betyder for vores velbefindende.
Det er med nye øjne, at vi i år mødes til Danmarks største designfestival,
3daysofdesign. Måneders lockdown har ikke bare givet os lyst til at
se hinanden igen, men har også gjort os bevidste om, hvad vores
omgivelser betyder for vort velbefindende.
Om det er stolen, der fortæller ryggen, hvor godt den er designet, eller
farven på væggen, der på sin indirekte måde signalerer velvære, så har
vi på vor krop mærket og set, hvad godt design gør ved os.
”Under pandemien tvang eksterne faktorer os til at være hjemme. Her
fandt vi ud af, hvor vigtigt det er at omgive os med møbler og farver,
vi kan lide. Aldrig er der blevet malet og indrettet mere end i denne
periode. Man begyndte at prioritere trygheden og skabe rammer, der
understregede den. Tingene skal betyde noget for os,” siger direktør for
3daysofdesign, Signe Byrdal Terenziani.
Derfor sætter vi i år spot på det nære under 3daysofdesign.
”Årets festival har nærheden og eftertænksomheden i fokus. Det handler
om kreativitet, empati og godt håndværk. Det er temaer, illustreret af
designeren Ilse Crawford, der har lavet dette års logo. Vi fejrer det
humane design og objekter, der giver os værdi,” fortsætter Signe Byrdal
Terenziani.
Mere end 200 udstillere
Aldrig har der været så mange udstillere som i år. Over 200 designvirksomheder deltager. De er med til at forvandle København til en
vibrerende kulisse for design, hvor alle indbydes til at få et indblik i,
hvad der sker på den danske designscene netop nu.
Under festivalen kan man høre om designernes kreative processer på
de mange talks og pop up events, berige sanserne ved at lade hånden
glide hen over det forarbejdede træ eller se, hvordan designere kan give
gamle materialer nyt liv.
Udvidet digital platform
3daysofdesign har yderligere udvidet den digitale platform i 2021 for
dem, der ikke har mulighed for at deltage fysisk i eventen. Det er således
muligt at live-streame flere af de interessante talks, der vil være i løbet af
festivalen, lige som det er muligt at høre 3daysofdesigns podcast.

Vi glæder os til at ses i næste uge
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– fysisk eller virtuelt!

Unik chance for at møde internationale
stjerner i en intim setting
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Under 3daysofdesign vil den argentinsk-schweiziske designer, Alfredo
Häberli, den britiske trendguru, Ilse Crawford og den indiske arkitekt,
Anapuma Kundoo være blandt talerne i samtalerækken ’Heart to Heart’,
som 3daysofdesign arrangerer i samarbejde med Bo Bedre. Derudover
kan man høre de danske designerne Anne Bojsen, Rikke Frost og Kasper
Salto foruden programchef i Velux, Lone Feifer. Det sker alt sammen i en
intim setting på Hotel SKT. Annæ.
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Tjek app’en
Gå ind på 3daysofdesigns app og se,
hvad sangerinden Oh Land, kunstneren
Marco Evaristti og designduoen Baum und
Pferdgarten anbefaler at opleve på dette års
3daysofdesign. Her kan du også læse hvad,
chefredaktør Morten Grønborg og Louise Örnfelt,
der er seniorkonsulent i Wonderful Copenhagen,
glæder sig til at se til 3daysofdesign.

Vi glæder os til at ses
i næste uge – fysisk
eller virtuelt!
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