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Skandinaviske designtalenter indtager London Fashion Week 
 
Et fælles skandinavisk hus skal skabe fokus på skandinavisk modedesign og nye, 
skandinaviske designtalenter under London Fashion Week d. 15.-18. februar 2014.  
I år er scenen sat i et centralt byhus på 64 Lincoln´s Inn Fields London WC2A 3JX 
 
Re Present Scandinavia er navnet på det fælles skandinaviske hus, der skal vise norske, 
svenske og danske mærker frem under samme tag og skabe samlet opmærksomhed om 
skandinavisk design og nye talenter. 
 
Ud over 25 etablerede skandinaviske brands vil huset også have en talentafdeling, hvor 12 
nyuddannede talenter kommer med stærke bud på ny skandinavisk mode i udstillingen ’Re 
Design: Emerging Scandinavia’. Talentudstillingen er koordineret og kurateret af 
Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning.  
 
Fra Danmark er talenterne Mathilde Maalouf, Niels Gundtoft Hansen, Tilde Bay Kristoffersen 
og Camilla Damkjær fra henholdsvis Designskolen Kolding, KEA, Kunstakademiets 
Designskole og TEKO. 
 
Nordiske talenter skal på verdenskortet 
 
”’Re Design: Emerging Scandinavia’ synliggør en ny generation af designere med et stærkt 
fokus på innovation og individualitet i deres tilgang til designs. De er alle designere, der er 
uddannet i Skandinavien, men deres tilgang til moden er langt fra regional - de har i den 
grad internationalt udsyn,” siger Rasmus Nordqvist fra Innovationsnetværket Livsstil – Bolig 
& Beklædning.  
 
Udover at vise de nye designere frem for branchen, skal modetalenterne være med til at 
brande de skandinaviske modeuddannelser og sætte dem endnu stærkere på verdenskortet.  
 
Rasmus Nordqvist fortæller, at Innovationsnetværket i disse år arbejder målrettet med at 
skabe samarbejde og netværk, der understøtter talentudvikling i modebranchen.  
”Talent og innovation er altafgørende for at sikre international opmærksomhed og 
profilering.“ 
 
Der vil løbende de 4 dage udstillingen varer være tea talks blandt talenterne og kendte 
brands, der diskuterer emner omkring talentbegrebet.  
 
Foruden fokus på de opkommende talenter er huset på 64 Lincoln´s Inn Fields en unik 
platform for skandinaviske modevirksomheder  til at skabe de rette rammer for møder med 
vigtige indkøbere og andre samarbejdspartnere. Udover Innovationsnetværket Livsstil – 
Bolig & Beklædning står de skandinaviske ambassader og Dansk Mode & Textil bag 
initiativet.  
 
Nærmere informationer kan fås hos Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning: 

- Direktør Betina Simonsen, telefon 29 36 00 90 eller mail 

betina@innonetlifestyle.com  

- Projektleder Rasmus Nordqvist, telefon 27 63 05 31 eller mail 
rasmus@innonetlifestyle.com 



Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning 

Det Skandinaviske Hus indgår som en del af arbejdet med talentudvikling i Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & 

Beklædning, som er et netværk under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Se 

mere på www.innonetlifestyle.com  

 

London Fashion Week foregår fra d. 15.–18. februar 2014. 
 
Adresse: 
Det skandinaviske hus  
64 Lincoln’s Inn Fields 
London WC2A 3JX 
 
Åbningstider 
Saturday: 12pm – 6pm 
Sunday–Tuesday: 10am – 6pm 

 
 

http://www.innonetlifestyle.com/

