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Februar er rett rundt hjørnet og vi sikter oss mot den 
70. utgaven av Nordens største messe for design 
og innredning, Stockholm Furniture & Light Fair. 

En begivenhetsrik uke ladet med inntrykk, finnes 
det saker å se og oppleve, både på messen og 
utenfor. Input interior byr her på en kortfattet 
guide til åpne showroom, utstillinger og andre 
arrangementer rundt om i byen.

Vær så god!



ÄLVSJÖ

70 000 m2 møbler og innredning står klare for  
å oppdages når Stockholm Furniture & Light Fair 
inntar Stockholmsmässan. Messen ligger i Älvsjö, 
sør om Stockholm, med gode muligheter for kol-
lektivtransport. Tog mellom Stockholm sentral-
stasjon og Älvsjö stasjon tar ca. ti minutter og  
fra Arlanda finnes det direktetog som tar deg  
til messen. 

Messen har årlig 40 000 besøkende. Hall A og C 
fokuserer på offentlig miljø og design og hall B 
på offentlig miljø og hjemmemiljø. I hall C finner 
du også Greenhouse, hvor du kan møte unge og 
uetablerte designere.

I BYEN  

For 19e året på rad arrangeres Stockholm Design  
Week. Fra den 3-9 februar oser det design i hele 
Stockholm, selv utenfor messehallene. På flere 
plasser rundt om i byen organiseres utstillinger, 
og åpninger, showroom åpnes opp for mingel 
og fester som knytter sammen besøkende fra 
hele verden. 

For flere arrangementer trenger man en personlig 
invitasjon og være påmeldt til arrangør. For de 
eventene har vi markert en liten * på de kommen-
de sidene. Kontakt arrangøren ved interesse.
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I BYEN

Sthlm Design District er Stockholms største 
område med showroom for blant annet David 
design, Svensson, Inno, Nikari og mange flere. 
Rundt Rosenlundsgatan og Krukmakargatan  
ligger de vegg i vegg. 

Den 5 februar arrangeres after fair med lettere 
mat og drikke. Busser går fra Stockholmsmessen 
til Rosenlundsgatan.

AFTER FAIR / 5 FEBRUAR / 18.00-22.00 / ROSENLUNDSGATAN 40

SHOWROOM

Gulleds showroom på Rosenlundsgatan 38 gjør 
plass for en større installasjon sammen med Hay. 
Her vises også sortimentet til Magis og &tradition.

3-7 FEBRUAR / 08.30-18.30 / ROSENLUNDSGATAN 38

hay, magis og  
&tradition

ogeborg x 2

SHOWROOM

I første etasje på Fatburen, den ombygde gamle 
pølsefabrikken i hjertet av Södermalm, finnes 
Blå Station, Zero, Källemo og String med et fel-
les showroom. De holder åpent dagtid mandag 
til fredag under messeuken.

Den 6 februar arrangeres den årlige festen  
Sill & Design.*

6 FEBRUAR / 17.00-23.00 / SÖDERMALMSALLÉN 36

design i fatburen

SHOWROOM

Med et nyåpnet showroom på Rosenlundsgatan 
54 inviterer Horreds inn til after fair. 

5 FEBRUAR / 18.00-22.00 / ROSENLUNDSGATAN 54

after fair hos horreds

SHOWROOM

Ogeborg viser årets nyheter på Stockholm  
Furniture Fair samt i sitt showroom på Maria 
Skolgata 81.

3-7 FEBRUAR / 08.00-17.00 / MARIA SKOLGATA 81



gärsnäs showroom
SHOWROOM

I Brandenburgska huset på Skeppsbron 30  
holder Gärsnäs sitt showroom åpent under  
hele uken.  

3-7 FEB / 09.00-17.00 / 8 FEB / 10.00-16.00 / SKEPPSBRON 30

MUSEUM

Oppdag utstillingene på Sveriges største kunst- 
og designmuseum, Nationalmuseum. 

I februar vises blant annet Hella Jongerius - Bre-
athing Colour, en visuell installasjon om farger, 
form og hva ulike materialer gjør med vår farge-
opplevelse. Utstillingen ble først vist i 2017 på 
Design Museum i London og året etter i Rotter-
dam på Museum Boijmans Van Beuningen.

TIR-ONS / 11.00-19.00 / TORS / 11.00-21.00 
FRE-SØN / 11.00-19.00 / SÖDRA BLASIEHOLMSHAMNEN

hella jongerius på
nationalmuseum

SHOWROOM

Vitra og Artek presenterer en ny utstilling i sitt 
showroom. En utstilling som etter messens slutt 
åpner opp som coworking space. 

4-7 FEB / 08.00-19.00 / 8 FEB / 10.00-17.00 / BONDEGATAN 21

c/o vitra

UTSTILLING

I det gamle riksarkivet fra 1890 har Le Klint, 
Ariake, 2016/Arita og Friends & Founders gått 
sammen og skapt utstillingen The Archive.  
Utstillingen åpner tirsdagskveld og pågår  
til og med fredag.

ÅPNING* / 4 FEBRUAR / 19.00-22.00 / BIRGER JARLS TORG 2A 
UTSTILLING / 5 FEB-6 FEB / 10.00-20.00 / 7 FEB / 10.00-17-00

the archive
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EVENT

Inredningsarkitektur.se i samarbeid med Stolab 
inviterer til fest i nyåpnede skateboardparken 
P.U.S.H i Gallerian, tegnet av White arkitekter. 
Kvelden byr på talere, drikke, musikk og mingel. 

6 FEBRUAR / 18.00-21.00 / HAMNGATAN 37

into the future



swedese

bouroullec og iittala

SHOWROOM

I det verneverdige bygget på Malmtorgsgatan 5 
ligger Swedese. På tirsdagskvelden byr de inn 
til sin årlige after fair.*

4 FEBRUAR / 18.00-21.00 / MALMTORGSGATAN 5 

gubi at six
EVENT

Under uken huser Gubi på Hotel at Six ved  
Brunkebergstorg. Tirsdag-torsdag byr de inn  
til after fair.

4-6 FEBRUAR / 16.00-20.00 / BRUNKEBERGSTORG 6

UTSTILLING

Iittala presenterer utstillingen Imperfections av 
Ronan og Erwan Bouroullec som fokuserer på 
forholdet mellom det perfekt og imperfekte i 
natur og design.

5-8 FEBRUAR / 11.00-16.00 / KUNGSTRÄDGÅRDEN 3

UTSTILLING 

Flokk inviterer inn til kveldsmingel i sitt showroom 
med utstillingen Education Reimagined, der 
unge designere fra kunst og designuniversite-
tet ECAL i Sveits tolker fremtidens utdannings-
miljøer. 

Utstillingen pågår tirsdag til fredag.

AFTER FAIR / 5 FEBRUAR / 17.00-22.00 / SMÅLANDSGATAN 7

education reimagined

Pushing
 Em

b
roid

ery - Em
ilia Elfvik

UTSTILLING

Under Stockholm Design Week åpner utstilling-
en Ung Svensk Form 2020. Her stiller unge 
svenske designere ut sine verk innen alt fra 
kunsthåndverk til produktdesign. Utstillingen 
er et samarbeid mellom ArkDes og Föreningen 
Svensk Form.

UTSTILLING / 4 FEBRUAR-22 MARS / EXERCISPLAN 4

ung svensk form



SHOWROOM

Oppdag nyheter fra Lammhults, Abstracta, 
Fora Form, Morgana og Ragnars. Den 6 febru-
ar arrangeres after fair mingel i deres felles 
showroom.* 

6 FEBRUAR / 18.00-22.00 / ADOLF FREDRIKS KYRKOGATA 15

UTSTILLING

Menu og Dux har i samarbeid med Norm  
Architects laget The Sculptor’s Residence,  
en utstilling som holder til i en leilighet, der 
hjem og kunstnerstudio visualiseres.

4-7 FEB / 09.00-18.00 / 8 FEB 10.00-16.00 / NORRLANDSGATAN 24

the sculptor’s
residence

SHOWROOM

1 000 m2 innredning og 45 varemerker under 
ett og samme tak, det er Studio B3. Utover de 
vanlige åpningstidene mandag til fredag ønsker 
Studio B3 velkommen til to kveldsaktiviteter. På 
tirsdag står Mingle & Music på agendaen og på 
torsdag er det after fair og en drink innen kvel-
dens aktiviteter som gjelder.

MINGLE & MUSIC / 4 FEB / 18.00-22.00 / BARNHUSGATAN 3 
AFTER FAIR / 6 FEB / 17.00-21.00 / BARNHUSGATAN 3

mingle & music

BUTIKK

Kasthalls flagship butikk og showroom har 
åpent hele uken og viser den nye utstillingen 
signert av Lotta Agaton.

5-8 FEBRUAR / 10.00-18.00 / INGMAR BERGMANS GATA 4

kasthall

SHOWROOM

EFG og Savos nyheter vises i år i deres helt nye 
showroom. På onsdag kveld inviterer de inn til 
Grand Opening.* 

5 FEBRUAR / 18.00 / JAKOBSBERGSGATAN 22

grand opening  
hos efg og savo



BUTIKK

Hos Carl Hansen & Søns flagship butikk på Kar-
lavägen 76 møtes vi av danske innredningsklas-
sikere signert Hans J. Wegner, Børge Mogensen, 
Arne Jacobsen, Poul Kjærholm med flere. 350 
m2 tidløst håndverk.

MANDAG-FREDAG / 10.00-18.00 / LØRDAG / 11.00-16.00 SHOWROOM

Med en ny utstilling i sitt showroom inviterer 
Montana og Erik Jørgensen inn til cocktail party 
med mingel, mat, musikk og mulighet for å opp-
dage årets produktnyheter. 

4 FEBRUAR / 18.00-20.00 / SIBYLLEGATAN 21

cocktail party

carl hansen & søn

UTSTILLING

Over 120 objekter tegnet av Mattias Stenberg 
stilles ut i samarbeid med Stockholms Auktions-
verk. Objektene er produsert eksklusivt for ut-
stillingen og vil siden auksjoneres ut.

3-8 FEBRUAR / NYBROGATAN 32

mattias stenberg 
c/o stockholms 
auktionsverk

SHOWROOM

Mobile Box Agency åpner dørene til sitt 
showroom og viser årets nyheter fra Adea,  
Kristalia, Foscarini og Porada. 

4-7 FEB / 10.00-19.00 / 8 FEB 10.00-15.00 / SIBYLLEGATAN 19

mobile box agency

SHOWROOM

Asplund feirer 30 år og viser årets nyheter  
eksklusivt i sitt showroom som holder åpent 
hele uken. På torsdagskveld byr de inn til  
sin årlige fest.

AFTER FAIR / 6 FEBRUAR / 18.00-21.00 / SIBYLLEGATAN 31

asplund jubilerer



SHOWROOM

Varmt velkommen til Sveavägen 145 og Input 
interiors showroom i Stockholm. Bli inspirert av 
kreative innredningsløsninger og få veiledning 
gjennom markedets bredeste sortiment for kontor 
og næringsliv, hotell og restaurant, skole og ut-
danning samt helse og omsorg. 

MANDAG-FREDAG / 08.00-17.00

velkommen
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MUSEUM

Möbeldesignmuseums utstilling Female Traces 
presenterer 60 kvinnelige designere, fra tidlig 
1900-tallet til dagens unge og nye. Utstillingen 
pågår ut februar.

4-7 FEB / 10.00-20.00 / 8-9 FEB / 11.00-17.00 / MAGASIN 6

female traces

BAR

Alma Trägårdh er Stockholm Design Weeks offi-
sielle bar. Baren åpnet i 2019 og har fått navnet 
etter tekstil- og bildekunstneren Göta Trägårdh 
som sammen med Anders Beckman grunnla 
Beckmans designhögskola. 

4-5 FEB / 18.00-00.00 / 6-7 FEB / 18.00-01.00 / NYBROGATAN 8

UTSTILLING

Hos Finlandsinstitutet arrangerer utstillingen 
Wild at Heart - en samling av moderne finsk 
design og kunst. Utstillingen er sammensatt av 
designeren Tero Kuitunen og stikkordene er 
originalitet, dristighet og pulserende farger. 
Utstillingen er vist i Wien og Budapest, og kom-
mer etter Stockholm reise videre til Tokyo og 
Helsingfors

5-7 FEB / 11.00-17.00 / 8 FEB / 11.00-15.00 / SNICKARBACKEN 4

UTSTILLING

En utstilling der designeren Alexander Lervik 
undersøker møtet mellom kunst og design.  
Møbelutstillingen vises på Sven-Harrys  
konstmuseum. 

4-5 FEB / 11.00-19.00 / 6 FEB / 11.00-21.00 
7 FEB / 11.00-19.00 / 8-9 FEB / 11.00-17.00 / EASTMANVÄGEN 10

alma trägårdh

wild at heart
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følg oss på Instagram
OPPDATERINGER  

Input interior rapporterer fra Stockholm. Følg 
oss på Instagram @inputinterior_no og ta del av 
messerapporten på facebook.com/inputinterior-
norway.

Offisielle kontoer er @sthlmfurnfair og  
@stockholmdesignweek.


