


hei oslo!
Det er snart helg og tid for Norges største visning  
av produktnyheter innen design og innredning, 
Designers’ Saturday. En begivenhetsrik helg ladet  
med inntrykk, inspirasjon og spennende møter,  
både på dag- og kveldstid. 

Input interior byr derfor på en kortfattet guide  
til åpne showroom, utstillinger og andre arrange-
menter rundt om i byen.

Værsågod!



175 utstillere og produsenter fordelt på 34 ut-
stillinger rundt om i Oslo sentrum er klare for å 
oppdages når Designers’ Saturday inntar byen.

Hvert tiende minutt går det gratis busser fra den 
ene utstillingen til den neste. Det er 14 stoppe-
steder og du kan starte fra hvilket stopp som 
passer deg.

Et tips er å planlegge dine besøk i forkant på 
Designers’ Saturday sin nettside. Der finner du 
oversikt over alle utstillere og stoppesteder.

Norske og internasjonale produsenter og desig-
nere viser frem siste nytt innen innredning, byr 
på produktlanseringer, kunnskap og inspirasjon.

I tillegg til utstillere, vil designstudenter fra de 
fremste norske designutdanningene stille ut elev- 
arbeider, installasjoner og spennende prosjekter.

Fredag er Designers’ Saturdays offisielle åpningen  
på Kunsthøgskolen, lørdag er dagen for fagbe-
søkende, mens søndag åpner utstillingene opp 
for alle som er interessert i design og interiør.

For noen arrangementer trenger man en person- 
lig invitasjon og for de arrangementene har vi 
markert en liten * på de kommende sidene.  
Kontakt arrangøren ved interesse.

designers’ saturday
6-8 september

designfest i oslo

http://designerssaturday.no/


EVENT

Designers’ Saturday Academy samler de beste 
unge, norske designerne, de fremste og største 
designutdanningene og toneangivende design-
bedrifter. Tema for aktivitetene til DS Academy 
er responsibility og vil inkludere blant annet 
design talks, speed dating, CO-OP, DS Awards, 
auksjon og utstillinger.

DS Academy åpner fredag med CO-OP, åtte ut-
stillinger der kreative studenter og produsenter 
samarbeider, SCOOLS, seks norske designutdan-
ninger viser sine beste prosjekter og man kan se 
objekter som blir auksjonert bort på søndagens 
Unika Auction.

Alle Academy-aktivitetene vil foregå på Kunst-
høgskolen og Arkitektur- og designhøgskolen, 
som ligger på hver sin side av Akerselven ved 
Grünerløkka.

6 SEPT / 14.00-15.00 / FOSSVEIEN 24

EVENT

Sadie Morgan og Paul Bennett holder foredrag 
under segmentet Design Talks, der de deler sine 
ideer om hvordan tema responsibility preger 
deres virksomheter i London og New York.

6 SEPT / 15.30 / KUNSTHØGSKOLEN / FOSSVEIEN 24

UTSTILLING

På Kunsthøgskolen finner du blant annet  
Luceplan, Fjordfiesta, EFG, Wall-IT og Savo  
som stiller ut sine nyheter.

7 SEPT / 09.00-18.00 / 8 SEPT / 11.00-16.00 / FOSSVEIEN 24

EVENT

Interiørhuset Studio Skøi, tidligere Navet, åpner 
dørene under helgen. Bygget er totalrenovert 
og har mange spennende showrooms som blant 
annet Bang Olufsen, Flos, Four Design, Montana, 
Muuto og Optimal Innredning.

Den 6 september er det åpningsfest hos Studio 
Skøi med mingel, mat og musikk*.

6 SEPT / 17.00-23.00 / DRAMMENSVEIEN 130A

EVENT

På Kunsthøgskolen kan man se alle de nomi-
nerte prosjektene i prestisjetunge DS Awards 
Best Interior og Best Talent, der unge designere 
under utdanning og i etableringsfasen deltar. 
Vinnerprosjektene annonseres under den offi-
sielle åpningen av Designers Saturday. Juryle-
derne Sadie Morgan fra dRMM og Paul Bennett 
fra IDEO, to internasjonalt kjente designnavn er 
årets juryledere og deltar på prisutdelingen.

6 SEPT / 15.00 / KUNSTHØGSKOLEN / FOSSVEIEN 24

ds awards
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SHOWROOM

Muuto åpner opp dørene til sitt showroom i ny-
åpnede Studio Skøi. Utover å vise frem de siste 
designnyhetene, inviterer Muuto inn til design 
talk med den norske designduoen Anderssen & 
Voll om deres siste design for Muuto. Torbjørn 
Anderssen og Espen Voll er blant Norges mest 
meritterte designere. De har designet en rekke 
møbler og accessoirer for Muuto, og er blant 
selskapets største designleverandør.

7 SEPT / 09.00-18.00 / 8 SEPT / 11.00-16.00 
DESIGN TALK / 7 SEPT / 15.45 / DRAMMENSVEIEN 130A

UTSTILLING

Fra tomannsbolig, pikeskole og tilholdssted 
under krigen. Arkitektenes hus har lang og bred 
historie i veggene. På stoppested syv i Josefines 
gate 34 finner du Fogia, Gubi, Menu, New Works 
og Randers+Radius. Sistnevnte lanserer stolen 
Mood i resirkulert plast og stål.

Like ved finner du også Hay House. Det er stopp 
nummer seks.

7 SEPT / 09.00-18.00 / 8 SEPT / 11.00-16.00 / JOSEFINES GATE 23 OG 34

SHOWROOM / BUTIKK

Vitra får besøk av Artek, Louis Poulsen og Kast-
hall i sitt showroom på Wessels Plass. Kasthall 
har tatt et nytt steg i sitt engasjement for natu-
ren og miljøet og skapt den prisbelønnede kol-
leksjonen Harvest: vevde tepper laget uteluk-
kende av restegarn fra produksjonen. Teppene 
finner du i utstillingen.

Vitra Brand Store holder åpent mellom  
10.00-18.00 i helgen. Gå av på stoppested  
nummer 13 for et besøk.

7 SEPT / 09.00-18.00 / 8 SEPT / 11.00-16.00 / AKERSGATEN 16

SHOWROOM

Drammensveien huser flere showroom og her 
finner du Studio Thune med blant annet HÅG, 
Offecct og TreCe, Next Level Design med Arper, 
Magis og Sitland og Canvas med Andreu World, 
Blå Station, Fagerhult Belysning og Kondator. 
Stopp nummer 10 og 11.

7 SEPT / 09.00-18.00 / 8 SEPT / 11.00-16.00 
DRAMMENSVEIEN 130 B13 OG 114
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UTSTILLING

Albin i Hyssna, Cane-Line, EGE, Fredericia, 
Gärsnäs, Glamox, Johanson, Karl Andersson & 
Söner, Normann Copenhagen, Stolab, Vipp,  
Örsjö Belysning og er noen av utstillerne på 
stopp nummer en.

7 SEPT / 09.00-18.00 / 8 SEPT / 11.00-16.00 / HAUSMANNSGATE 14 & 16

SHOWROOM

Fritz Hansen stiller ut den nyeste kolleksjonen 
av designer Paul McCobb og Jaime Hayon.  
Herman Miller er å finne i samme showroom. 
Stopp nummer 14.

7 SEPT / 09.00-18.00 / 8 SEPT / 11.00-16.00 / LANGKAIA 1

SHOWROOM

Asplund, LK Hjelle og String Furniture show-
room har åpent og holder til på stoppested  
fem. LK Hjelle lanserer en ny sofa designet  
av Jonas Stokke.

7 SEPT / 09.00-18.00 / 8 SEPT / 11.00-16.00 / PILESTREDET 75C

EVENT

Speed-dating mellom produsenter og designe-
re er en gylden mulighet for nye og spennende 
konstellasjoner. Korte innledende samtaler der 
møtene er helt uforpliktende - både designer og 
produsent velger selv hvordan mulige samar-
beid videreføres i etterkant.

8 SEPT / 14.00 / ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN / MARIDALSV. 29

doga &  
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SHOWROOM / BUTIKK

Bolon, Horreds og Lammhults viser årets nyheter 
i Berg Studio showroom, stopp nummer ni. 

7 SEPT / 09.00-18.00 / 8 SEPT / 11.00-16.00 / NOBELS GATE 18

berg studio



EVENT

Årets Saturday Night Party arrangeres på den  
nye kulturscenen i Vika, Røverstaden. Når utstill- 
erstedene stenger kl 18, går de siste bussene 
direkte til festen. Kvelden byr på mingel, CinCin 
sin prisbelønte pizza, en av Oslos beste cocktail-
barer, spennende underholdning og et fullsatt 
dansegulv.

Billetter kjøpes på Designers’ Saturday sin  
hjemmeside.

7 SEPT / 18.00-01.00 / RØVERSTADEN / MUNKEDAMSVEIEN 15

SHOWROOM / EVENT

Opplev nyheter fra Fora Form, Abstracta og Ragn- 
ars i deres showroom på Bislett, stoppested 5.  
Fora Form er 90 år og jubileumsåret feires med 
egen prisutdeling til en ung designer og del-
taker i DS Awards Best Talents-konkurransen 
under fredagens prisutdeling.

7 SEPT / 09.00-18.00 / 8 SEPT / 11.00-16.00 / PILESTREDET 75C

UTSTILLING

Møbel og interiørbutikken Kollekted By er med 
som showroom for første gang i år. Butikken er 
stoppested tre og vil huse blant annet Jotun og 
Massproductions. Sistnevnte feirer 10 år med en 
spesialutgave av Tio kolleksjonen i galvanisert 
stål, som er designet for å vare livet ut, og vil bli 
stilt ut.

7 SEPT / 09.00-18.00 / 8 SEPT / 11.00-16.00 / SCHOUS PLASS 7A

EVENT

For andre gang arrangeres Unika Auction, et 
samarbeidsprosjekt mellom Designers’ Satur-
day, Blomqvist Nettauksjon og Klubben. Det 
auksjoneres bort prototyper av både nye desig-
nere og eldre norske møbelhelter. Skisser, tester 
og unike produkter som ellers er vanskelig å få 
tak i. En god mulighet for å sikre seg en skatt 
for fremtiden. Auksjonsobjektene er å finne på 
Blomqvist sine hjemmesider i forkant og stilles 
ut under Designers’ Saturday.

8 SEPT / 15.30 / FOSSVEIEN 24
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følg oss på instagram
OPPDATERINGER 

Input interior rapporterer fra Oslo. Følg oss på 
Instagram @inputinterior_no og ta del av messe-
rapporten på facebook.com/inputinteriornorway.

Designers’ Saturday offisielle konto er  
@designerssaturday_oslo.
Input interior 2019


