
Intercolor er et international og interdisciplinært farvenetværk, grundlagt i 1963. Der er for 
tiden 16 medlemslande, spændende fra Asien over Europa til USA. Se mere på www.inter-
color.nu
På gentagne opfordringer fra Intercolor formede vi i 2016 et dansk farvenetværk Danish 
Color Board, som selvfølgelig er medlem af Intercolor.

Vi, Danish Color Board, er en gruppe af personer, der bruger farver i vores arbejde. Vi har 
design som udgangspunkt, men når det er sagt er vi meget forskellige: designere i modefirmaer, 
indretningsarkitekter, designere i interiørtekstilfirmaer, produktdesignere, tekstildesignere med 
egen virksomhed, undervisere….. det er vores engagement i farver, der motivere og samler os 
i et netværk udenfor vores almindelige faglige netværk. 

Gruppen mødes til to heldags work-shops om året, slut april og slut oktober. Datoerne aftales 
fra gang til gang. Til work-shoppen medbringer alle medlemmer et oplæg til farverne i den 
sæson, vi skal præsentere til Intercolors kongres. Oplægget er en personlig opfattelse, altså 
ingen præstationsangst. Det er netop oplæggenes forskellighed der gør mødet interessant. På 
baggrund af de medbragte oplæg udarbejder vi på work-shoppen  et fælles oplæg. Det fælles 
oplæg bringer 2 personer fra Danish Color Board til Intercolors kongres, hvor man gentager 
arbejdsproceduren med de – for tiden 16 – medlemslande og deres oplæg. 
Desuden forbereder hvert land et oplæg af det, der optager det enkelte land mest; kaldet 
”encounter”. Det behøver ikke at have noget med farver at gøre. Det kan handle om politik, 
kunst, design – det interessante ved encounterne er at de er personlige udsagn, der, ligesom 
farveoplæggene, er ukommercielle. 
Farveoplæggene er fortrolige og deles kun af medlemmerne af de nationale farvegrupper. 
Encounterne præsenteres også til pressen, men distribueres ellers ikke, så der er tale om et 
helt unikt materiale. 

Se Intercolorkongressen i London i november 2017 om hvordan workshoppen udfolder sig - 
https://www.dropbox.com/s/g553w757s2siwr4/intercolor%20documentary%202017%20F.
m4v?dl=0
Afholdelse af Intercolor kongressen går på omgang mellem medlemslandende. Kongressen 
varer 2-3 dage, afholdes slut maj og slut november. 
Til kongressen sender Danish Color Board altid gruppens formand samt ét medlem; det går 
på omgang hvem der sendes afsted. DCB dækker transport og hotel for formanden, transport 
for medlemmet. 

Når den danske ”delegation” er retur fra Intercolor kongressen afholdes et halvdagsmøde 
hvor der deles ud af oplevelser, informationer og alle de farveoplæg og encountere, delega-
tionen bringer med hjem. I forbindelse med dette møde afholder vi generalforsamling i juni 
og et almindeligt medlemsmøde i december. DCB er en almindelig forening. Den daglige drift 
varetages af en bestyrelse på tre. Derudover løses ad hoc opgaver af medlemmerne. 

Medlemskab koster 3.000 kr årligt. 

Kontakt formanden Marie-Louise Rosholm / MLR på contact@studio-mlr.com el på 2030 
2218 for at få mere information og for indmeldelse. 


