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& Talent
Frandsen Group fik flere
nye bud på lampedesign
med LED-belysning, da
de deltog i talentudviklingsprogram.

Ny lampeserie til
Frandsen Group

F

or at få nye produktidéer og afprøve samarbejdet med unge studerende har Frandsen
Group, som én ud af fire virksomheder, deltaget i et talentudviklingsprogram, der matchede
designtalenter med møbel- og interiørvirksomheder
for at skabe nye idéer til designs. Frandsen Group
fik oplæg til en ny lampeserie med hjem og gik,
sammen med de studerende, i gang med at undersøge mulighederne for at sætte idéen i produktion.
Gennem et teamwork med fire studerende fik virksomheden det nye oplæg. De studerende kom fra
fire forskellige designuddannelser og kendte ikke
hinanden i forvejen, så der var lagt op til flere udfordringer for de unge talenter. Én af forespørgslerne

”Vi har fået en bedre forståelse
af kravene fra erhvervslivet til
designere og arkitekter og indsigt
i, hvad der foregår i den
virkelige verden.”
Rune Aude Holm
Studerende på Arkitektskolen Aarhus

fra lampevirksomhedens side lød på at lave lamperne til LED-belysning, som ifølge Frandsen Group i
dag skal tænkes ind, når man udvikler lamper.
Studerende på Arkitektskolen Aarhus, Rune Aude
Holm, fortæller: ”Det var interessant at se, hvordan
studerende fra de andre skoler arbejder, og hvilke
redskaber de har. Man kunne se, at vi har forskellige styrker og svagheder. Vi var gode til at supplere
hinanden, og samarbejdet gik fint. Også selvom vi
geografisk var langt fra hinanden - vi brugte Skype
til at tale sammen og lagde vores ting op digitalt, så
de andre i gruppen kunne kigge ind i det.”

Fælles formsprog
Den nye serie, som består af fire lamper, hedder
Reflect, idet lamperne reflekterer lyskilden ud i
rummet. Selve pæren er gemt i midten bag en rund
skærm, der matcher lampens runde form. Med en
drejefunktion kan flere af lamperne give både direkte og indirekte lys.
Det blev til fire lamper med hver sin funktion holdt
i samme designsprog: En væglampe, standerlampe,
bordlampe og en pendel. Alle lamper har samme
mål, hvilket kan holde produktionsomkostningerne
nede. Designtalenterne lagde op til, at lamperne
skulle laves i farverne mørkeblå, lyseblå, messing og
kobber med en lys farvetone indeni, så lyset spredes
ud i omgivelserne.

Lys designidé
Det var vigtigt for Frandsen Group, at de studerende
skabte en lampeserie, som passer til virksomhedens
designsprog. Det lykkedes, fortæller direktør Benny
Frandsen, som er godt tilfreds med resultatet: ”Det var
spændende at være med i projektet. Det var nyt for
os, og vi har fået produktnyheder med herfra. De studerende ramte vores opgavebeskrivelse meget godt, og
det er faktisk det, der har imponeret mig mest.”

For de studerende var mødet med virksomheden
et godt skridt på deres uddannelsesvej. Rune Aude
Holm fortæller: ”Vi har fået en bedre forståelse af
kravene fra erhvervslivet til designere og arkitekter
og indsigt i, hvad der foregår i den virkelige verden.
Vi har nu oplevet de krav, der er, hvis man skal have
noget i produktion, og hvor meget økonomi betyder.”

OM TALENTUDVIKLINGSPROGRAMMET

DELTAGERE

Talentudviklingsprogrammet er arrangeret af
Lifestyle & Design Cluster og har til formål at
matche designtalenter fra designuddannelserne
med møbel- og interiørvirksomheder for at skabe
nye idéer til designs. Derudover skal programmet
inspirere til samarbejde omkring talentudvikling
og vidensdeling imellem uddannelser, studerende
og virksomheder.

Deltagervirksomhederne var:
• Frandsen Group
• Carl Hansen & Søn
• BoConcept
• Andersen Furniture
Fire studerende arbejdede med opgaven
hos Frandsen Group:
• Charlotte Nøkleby fra VIA Design
• Eva Fly fra Kunstakademiets Designskole
• Julie Fabricius fra Designskolen Kolding
• Rune Aude Holm fra Arkitektskolen Aarhus

