Tema: Tur til Designskolen
Kolding
Temadagen er kun for medlemmer
Onsdag den 17.oktober 2018
Kørsel i privatbiler
Kl. 10.00

Ankomst til Designskolen

Kl. 10.15 - 10.45 Velkomst, kaffe og intro til designskolen
Ved Marianne Baggesen Hilger Communications & PR
I samarbejde med danske virksomheder undersøger og viser man på Designskolen Kolding, hvordan bæredygtighed kan være en ”driver” af vækst og
forandring. Man ser på, hvordan materialer, produkter, services og systemer
kan sammensættes, så de giver mening i forhold til den ”tredobbelte bundlinje”; balancen mellem økonomisk indtjening, miljømæssig bæredygtighed og
social retfærdighed.
ECCO er en af Designskolen Koldings faste samarbejdspartnere og den største, når det gælder bæredygtighed.
Kl. 10.45 - 12.15 Rundvisning på designskolen ved 2 af skolens elever
Kl. 12.15 - 13.15 Frokost på designskolen
Pris for frokost på designskolen 120 kr. som bedes indbetalt
senest d. 1. oktober på Seniorhøjskolens konto.
Drikkevarer betales særskilt
Designskolen Koldings DNA.
Dansk design er mere end smukke, eksklusive
produkter. Vi forædler en lang demokratisk tradition, hvor designere sammen med brugerne på en
legende måde finder bæredygtige og inkluderende løsninger.

Talent er det vigtigste materiale, vi arbejder
med. Vi vurderer omhyggeligt ansøgeres potentiale, før vi optager dem. Derefter gør vi alt for
at udvikle og udfordre deres talent, hvor hånd
og ånd forenes i funktionelt og æstetisk design.
Videoer m.m. fra Designskolen: https://www.designskolenkolding.dk/video

Designskolens afgangsudstilling på Koldinghus 2018
Kl. 14.00- 15.00 rundvisning
Designer! Grib magten
De nyuddannede designere iscenesætter tre forskellige ”universer” under kreativ ledelse af
hver sin gæstekurator:
Henrik Vibskov. Modedesigner og professor ved Designskolen Kolding for
tekstil og mode under overskriften ”Design for Play”
Mads Quistgaard. Designer og professor ved Designskolen Kolding er holdkaptajn for kommunikationsdesignerne under overskriften ”Design for
People”
Christian Bason. Holdkaptajn for de industrielle designeres udstilling med
overskriften ”Design for Planet”, adm. Direktør for Dansk Design Center.

De studerende vil forholde sig til design
som en betydelig magtfaktor i menneskers liv.

