
MØBELSEMINAR
Torsdag d. 4. december inviterer Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & 
Beklædning og KADK til Møbelseminar på Holmen

Vi indbyder producenter, designere, og øvrige møbelbranchefolk, til seminar med 
indslag fra forskellige hjørner af den danske møbelbranche. 
Målet er at mødes på tværs af faglige skel og være med til at udpege nye veje for 
samarbejde mellem undervisning, forskning, designpraksis og erhverv. I løbet af da-
gen vil der være mulighed for at opleve både Snedkernes Efterårsudstilling, der i år 
udstiller på Holmen, studieprojekter fra Kunstakademiets arkitekt- og designskole, 
samt besøg i skolens omfattende stolesamling.

Seminaret er udviklet på baggrund af anbefalingerne i rapporten ’Udfordringer og 
muligheder for den danske møbel- og  interiørbranche’ - en tænketank, nedsat af 
Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning i samarbejde med Træ- og Mø-
belindustrien (TMI), i 2012 for at fremtidssikre Danmarks førende position inden for 
møbeldesign og -produktion. 

 PROGRAM
09.30 Registrering / kaffe & croissant
10.00 Velkommen Rektor Lene Dammand Lund,  KADK
10.15 Hovedanbefalingerne fra Tænketanken Møbler og Interiør 
 Betina Simonsen, Direktør for Innovationsnetværket Livsstil – Bolig og 
 Beklædning.
10.25 Uddannelser, erhverv og netværk 
 Mathilde Aggebo, institutleder Bygningskunst og Design, KADK
10.35 Forskning & undervisning Nicolai de Gier, lektor KADK
 Bæredygtige materialer og  processer i møbelproduktion 
 Michael Lysemose, arkitekt phd studerende KADK
10.55 Nye produktionsmetoder – nye forretningsmodeller 
 Beltran Berrocal, designer og Eva Paarmann, underviser TEKO
11.40  Lars Lyse Hansen, Adm. Direktør for Bolia International A/S om deres store 
 erfaring omkring samarbejde med designere
12.20 Frokost og besøg på SE – Snedkernes Efterårsudstilling 
 samt udstilling af en række stole designet af studerende på KADK, 
 og netop hjemvendt fra udstilling i Milano og London
13.15 Designerne Thomas Sigsgaard og Kasper Salto om produktudvikling
13.40 ´Comfort in living´ - fremtidens seniorer
 Birgitte Geert Jensen, Lektor Arkitektskolen Aarhus
14.05 Pause / Kaffe & kage
14.25 Andersen, Direktør Jørgen Grosen Andersen om at samarbejde 
 med designere
15.05 Designerne Line Depping og Jacob Jørgensen om at samarbejde med 
 producenter

15.30 Besøg i skolens stolesamling & BOBLER
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OPLÆGSHOLDERE

Betina Simonsen er direktør for Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning 
– en national klynge, som har til formål at arbejde med vidensinstitutioner, branche-
foreninger, virksomheder og offentlig myndigheder om at fremme innovation og  
vækst i de to brancher. Betina har tillige haft lederstillinger i både bolig- og beklæd-
ningsvirksomheder samt på en designskole.

Mathilde Aggebo er uddannet fra Danmarks Designskole og siden 2013 institut-
leder på Institut for bygningskunst og design på KADK.

Nicolai de Gier er arkitekt, lektor og programansvarlig for kandidatuddannelsen i 
møbel på KADK. Underviser og forsker i fagområdet. 
Michael Hauris Lysemose er uddannet arkitekt og siden 2014 phd studerende på 
KADK og forsker i bæredygtige materialer og processer i møbelproduktion.

Beltran Berrocal er uddannet designer fra Politecnio di Milano og i færd med at 
lægge sidste hånd på bogen “ New Kinds of design “  2005 - 2015, forskning i hvilke 
- hovedsagligt digitale trends - der former fremtidens design og -verden.

Eva Paarmann er arkitekt og underviser i møbeldesign på TEKO i Herning. Partner i 
tegnestuen Lund og Paarmann.

Lars Lyse Hansen Adm. Direktør for Bolia International A/S Bolia har stor erfaring 
i at samarbejde med designere. Bolia har i dag mere end 50 designere tilknyttet 
deres design team og hjælper nye unge talenter på vej gennem deres årlige Design 
Award, hvor de honorerer de mest kreative bud på Nyt Skandinavisk Design.

Thomas Sigsgaard er uddannet arkitekt og Kasper Salto designer fra Danmarks De-
signskole. De har arbejdet sammen siden 2005 og lavet en række produkter for 
bl.a. Lightyears og One Collection. De har også udviklet møber for rådssalen i FN 
bygningen i New York.

Birgitte Geert Jensen, arkitekt og industriel designer. Lektor på Arkitektskolen i 
Aarhus og underviser og forsker i design, særligt med fokus på brugerdreven in-
novation, inclusive design og entrepreneurship.

Jørgen Grosen Andersen er direktør for Andersen, tidligere Brdr. Andersen. 
Virksomheden arbejder sammen med yngre designere om at udvikle nye møbler.

Line Depping og Jakob Jørgensen er uddannede fra Danmarks Designskole og de-
signer møbler og designobjekter for bl.a Hay, har deltaget i udstillinger og vundet 
en række konkurrencer og modtaget arbejdslegater fra en række fonde.
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