
Vær med, når Design denmark 
(Dd) og nogle af designbranchens 
dygtigste indretningsdesignere 
og -arkitekter sætter hinanden 
stævne og tager pulsen på dansk 
indretningsdesign netop nu.

I Fredericia Furnitures spritnye 
showroom i hjertet af København, 
kan du både deltage i branchens 
egen launch af Intent (dvs. mål-
sætning for indretningsfeltet), og 
høre en række indretningseks-
perter fortælle om deres arbejde 
– hvordan bliver Verdens Bedste 
museumsbutik til? Hvad skal der 
til for at slå igennem som dansk 
designer i udlandet? Og hvordan 
indretter man en fredet bygning?

14.00: 
Velkomst v/ adm. direktør i Design denmark (Dd), Henrik Weiglin, 
indretningsarkitekt Marianne Fryland og Area Sales Manager, 
Birthe Hansen, Fredericia Furniture.

14.15: 
Christina Meyer Bengtsson, designer, gift med kok og forretnings-
mand Claus Meyer. Bosat i New York. Senest ansvarlig indret-
ningsdesigner på ”Food Hall” i Vanderbilt Hall og michelin-restau-
rant ”Agern” i Grand Central Station, NY.

14.45: 
Tine Mouritsen, indretningsarkitekt og designer. Har arbejdet i 
den fredede Chr. IV’s Børsbygning og har desuden udført opgaver 
for Le Klint, Erik Jørgensen, B&O m.fl. Har i flere år stået bag den 
danske stand på Milanomessen Danish Livingroom.

15.00: 
Erik Jäpelt, indretningsarkitekt og designer med mangeårig eks-
pertise inden for retail-området, bl.a. indretningen af Louisianas 
Museumsbutik, som i 2016 fik udmærkelsen ”Verdens Bedste 
Museumsbutik”.

15.15: 
Marcus Hartwall, Managing Director hos Houzz Nordic. Houzz er 
en onlineplatform for renovering og design af boliger, der sætter 
boligejere i forbindelse med eksperter inden for boligforbedring. 

Houzz har mere end 40 mio. besøgende om måneden, og er listet 
som den 11. mest innovative virksomhed i verden.

Kl. 15.30: Pause

16.00: 
Thomas Lykke, kreativ direktør og stifter af OEO Studio, står bl.a. 
bag indretningen af Dinesen Showroom og michelin-restauranten 
Kadeau i København samt Kaikado Café i Kyoto.

16.30: 
Tim Larcombe er grundlægger af virksomheden INTENT, og har 
været facilitator for et team af indretningsarkitekter og -designere, 
som sidste sommer frivilligt gik sammen om at skabe en strategi 
for indretningensfeltet inden for Design denmark. Sammen gik de 
gennem en intent-proces, faciliteret af Tim. Du kan høre om pro-
cessen når Tim og teamet præsenterer indretningsfeltets styrker 
og udfordringer.
 

16.55: 
Afrunding + tilmelding til Dd-arbejdsgrupper – meld dig og vær 
med, når indretningsdesignerne skal implementere sin strategi.

17.10: Bobler, fejring og netværk
18.00: Farvel og tak for idag

Program 

1 indretningsbranche
2 etager showroom
5 topdesignere

Tid: Den 27. februar 2017

Sted: Løvstræde 1, 4, København

Tilmelding: Den 21. februar 2017 til 
Tilmeld dig her

Foto: Fredericia Furniture

Tak til:

https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?awb=gciioakiaeeeaeimqageeskagmo
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