Designwalk är ett evenemang som samlar designers från
Västsverige för att sätta fokus på Halland som designdestination
liksom skapa en testarena för design. Evenemanget blir en form
för att utforska gränser och idéer man som designer och kreatör
bär på likväl som att testa nya sätt för att exponera och sälja
design. Genom att koppla samman olika lokala aktörer som alla
på sitt vis bidrar till evenemanget blir Designwalk ett sätt för
varbergsbon och den inreste besökaren att uppleva och interagera
med designen likväl som Varberg som destination.
Den 24 maj bjuds varbergaren och den inreste in att uppleva
den kreativa mittpunkten med designen som förtecken under
Designwalk14. Du som besökare tar dig till fots genom Varbergs
centrum där du upplever design, färg och form från nya och
etablerade designers. Det du gillar köper du enkelt med dig
hem! I Designwalks eget makerspace får du möjlighet att själv
skapa och testa på, allt från kreativt broderi till modern slöjd och
teknik. Vid turistbyrån i Brunnsparken hämtar du upp din karta
som guidar dig runt designwalkens alla platser. Designwalk14
pågår mellan klockan 10.00–15.00.

DESIGNWALKHALLAND

PROGRAM
Designwalk14
Lördag 24 maj klockan 10.00–15.00
Designwalk14 ger dig en möjlighet att utforska centrala Varberg och
uppleva västsvensk design på samma gång. Hämta din Designwalkkarta vid Turistbyrån i Brunnsparken och ge dig ut och upptäck och
upplev!
Designwalk Makerspace
Brunnsparken (flyttar in i Galleria Trädgården vid regn)
Testa på fritt broderi med Mira Bodiroza Lindh, bli en modern slöjdare
med täljkniv och väv tillsammans med designduon Svenska Station
eller varför inte labba med teknik tillsammans med Interaktiva
Institutet. I Designwalks eget makerspace skapas också innehållet
till ett e-magasin om design i Halland. Paula Ponzer från Future
Threads Project fångar upp din design story. I Brunnsparken finns även
möjlighet att hänga en stund i de specialtillverkade hängytorna och
köpa fika från Tovedals pop up-café liksom att spana in fotografier från
Varbergsbor på “fina och fula platser i Varberg”.
“Designluckan”
Östra Långgatan
Gör ett stopp på Östra Långgatan, mellan Borgmästaregatan och
Kyrkogatan, och njut av atmosfären som uppstår i mötet mellan
designers, butiker och veteranbilar. Schysst design, fina erbjudanden
och en hängyta i parkeringsplatsstorlek!
Fyra dimensioner av design
Varbergs Stadshotell
Två trappor upp på Varbergs Stadshotell får du chansen att uppleva
och konsumera design på ett annorlunda sätt. Här får du inte bara ta
del av deltagande designers produkter utan även historien bakom.
Re:new
Frisörsalongen Ahead, Kungsgatan
Hos frisörsalongen Ahead på Kungsgatan har designers som på olika
sätt tillverkar och säljer vad som kan definieras som “hållbar design”
flyttat in. Kom och inspireras till hur design kan bidra med något mer
till vårt samhälle och planet!

100 meter återbruk
Kungsgatan, nära Pilhagsparken
Kungsgatan förvandlas dagen till ära till marknadsgata där det finns
utrymme för den som själv önskar vara med och sälja. Kanske har du
fina grejer hemma som letar efter en ny ägare? Passa på att boka en
plats senast onsdag 21/5. Anmäl dig till mikaelalindqvist91@hotmail.
com. Först till kvarn!
Finissige av utställningen “Att bli sedd”
Galleria Trädgården
Kom till lokal på nedre botten och ta del av finessage av utställningen
”Att bli sedd”. Missa inte sista chansen att ta del av utställningen som
arrangeras av Lilla K och Aggregat. Under dagen arrangeras även en
ljudworkshop klockan 13.00–15.00.
Butiker längs Designwalk
Längs Designwalk finns flera butiker som säljer design av olika
slag vilka för dagen har särskilt bra erbjudanden eller bjuder in dig
som besökare för att ta del av något de är extra stolta över. Missa
exempelvis inte Nostalgirundans stora utbud av keramik från Lisa
Larsson, Östra Tullhusets samling av pappersbonader eller Retro
Designs stor uppsättning av stringhyllor. Passa också på att gå förbi
Basement Design med din Designwalk-karta och få 15% rabatt i
kassan. Klockan 13.30 vill du befinna dig vid Handcraft på Norrgatan
där du förutom att ta del av fina erbjudanden också kan lyssna på en
föreläsning av Dorthe Myhre om “Inredning i balans”.
Dialogverkstad om Varbergs nya stadsdel
Välkommen till oss i Brunnsparken den 24 maj mellan klockan
10.00 och 14.00. Var med och skapa Varbergs nya stadsdel och
träffa kommunens representanter. Berätta vad du tycker är viktigt
i stadsutvecklingen, rita ditt framtidsvykort och spåna idéer på
klotterkartan. Det kommer att finnas dialogverkstäder för både barn och
vuxna. Kom och engagera dig!
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