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Lifestyle & Design Cluster står bag Redesign 
Workshop på Salling Rooftop  

Lifestyle & Design Cluster er med, når Salling i uge 38 byder indenfor til en 
begivenhedsrig uge i bæredygtighedens tegn. Her vil besøgende blandt andet 
kunne høre om redesign, opleve syersker i aktion og høre om et spændende 
samarbejde mellem produktionssystuen Sylab, hummel og designeren Astrid 
Andersen, når Lifestyle & Design Cluster afholder Redesign Workshop på 
toppen af Salling i Aarhus. 

Lifestyle & Design Cluster inviterer i forbindelse med Salling Future Friendly Fashion Week 
til Redesign Workshop d. 18. september kl. 18.10 – 19.00 på Salling Rooftop i Aarhus. Her 
vil Betina Simonsen, der er direktør i Lifestyle & Design Cluster fortælle om mulighederne indenfor 
redesign, og hvorfor redesign er en vigtig del af den grønne omstilling, som modebranchen står 
overfor. Betina Simonsen vil derudover fortælle om systuen Sylab, der er stiftet af Lifestyle & 
Design Cluster og løfte sløret for nogle deres projekter for små og store brands så som Hummel og 
Leftovers, der vedrører redesign. 

Helle Holm, marketingchef fra hummel vil i forlængelse heraf fortælle om deres nyeste collab med 
den anerkendte danske designer Astrid Andersen, hvor hummel, Astrid og Sylab i fællesskab har 
skabt en kollektion med udgangspunkt i hummels deadstock. Det vil i den forbindelse være muligt 
at se de forskellige styles og høre mere om samarbejdet, motivationen og deres tilgang til 
bæredygtighed. 

Louise Smith, der er iværksætter ved Sylab og stifter af firmaet, Flot, fortæller om sit brand, som 
bygger på 100% redesign fra gamle tekstiler og døde lagervarer. Kom og se de flotte produkter, og 
stil spørgsmål til Louise. 

Slutteligt vil tekstildesigner, Gabriella Constantinou, fra Lifestyle & Design Cluster give gode råd til 
hvor, man kan finde inspiration til selv at arbejde med redesign. Gabriella har en master i 
tekstildesign fra Designskolen Kolding og vil med udgangspunkt i sin omfattende viden indenfor 
emnet gøre de fremmødte klogere på den inspirerende verden indenfor redesign. Derudover har 
Gabriella lavet en undersøgelse om genbrugsmuligheder af gamle fiber ind i nye, som hun kort vil 
præsentere. 

Der er Sylabposer med fredagsslik til de første 50 deltagere 

Sidder med i juryen 

Udover workshoppen og Sylabs tilstedeværelse i Salling Aarhus, så sidder Lifestyle & Design 
Clusters direktør også med i juryen samt panelet, der torsdag d. 17. september skal kåre vinderen 
af årets bæredygtige modebrand ved dette års Fashion Award. Også vinderne af Årets Talent og 
Publikumsprisen vil blive kåret.  
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Yderligere Information:  

Se nedenstående links for mere information om eventet, Sylab og Lifestyle & Design Cluster:  

https://www.sallingfuturefriendly.dk/events/redesign-workshop-paa-salling-rooftop/ 

https://www.sallingfuturefriendly.dk/ 

https://ldcluster.com/portfolio-item/sylab-mode-og-tekstilproduktion-i-danmark/ 

https://ldcluster.com/ 

 

For uddybende kommentarer og information kan følgende kontaktes:   

Betina Simonsen, direktør, Lifestyle & Design Cluster, 21767600, betina@ldcluster.com 

Maria Rye Vangsted, presseansvarlig, Lifestyle & Design Cluster, 2176 7600, maria@ldcluster.com 
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