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D-SIGN TEGNESTUEN FEJRER 20 ÅRS JUBILÆUM!
D‑sign Tegnestuen blev etableret i sensommeren 1999 med ønsket om at skabe en
kreativ tegnestue der arbejder i krydsfeltet mellem arkitektur og design. De primære
arbejdsområder de første år var udstillingstilrettelæggelse, museumsformidling og
indretning af biblioteker primært med fokus på børnebiblioteker.
Gennem årene er nye arbejdsområder og kompetencer kommet til, så der nu arbejdes i et bredere felt på tegnestuen. Opgaverne spænder i dag lige fra produktdesign, udstillingsdesign, rum design på skoler, biblioteker og i andre offentlige rum,
til byrumsprojekter i større skala samt wayfinding og belysning.
På D‑sign Tegnestuen søger jeg altid efter nye indfaldsvinkler og nye løsninger på
at skabe rum der gør en forskel for netop de mennesker, der skal have deres da‑
glige gang på stedet. Jeg arbejder aldrig med standardløsninger, men søger i alle
projekter at fange stedets ånd, og at tage udgangspunkt i de brugersamtaler eller
den workshop som er startskuddet på et projekt.
Med årene har jeg fået mange gode samarbejdspartnere, som jeg trækker på til de
større projekter, som industrielle designere, landskabsarkitekter, grafiske designere,
multimediedesignere eller de dygtige håndværkere som jeg kender gennem 20 år.

D

Fordelen ved D-sign Tegnestuens størrelse er, at omkostningerne kan holdes nede,
da der kun hyres konsulenter ind i det omfang det er nødvendigt for at løse de større
projekter
D‑sign Tegnestuen leverer således professionel rådgivning - lige fra konceptud‑
vikling, projektering til realisering i en tæt dialog med kunden - og styrer således
projektet sikkert gennem alle faser.
Lad os drøfte jeres projekt sammen - Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen mob. 2256 2969
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BYRUM SKOLER BIBLIOTEKER UDSTILLINGER
BYRUM - DESIGN AF BYRUM, PLADSER, BELYSNING, INVENTAR, WAYFINDING
SKOLER - INDRETNING, SPECIALDESIGN, FARVER OG BELYSNING, WAYFINDING
BIBLIOTEKER - INDRETNING, SPECIALDESIGN, FARVER OG BELYSNING, WAYFINDING
INDRETNING - PLANLØSNINGER, SPECIALDESIGN, FARVER OG BELYSNING, WAYFINDING
UDSTILLINGER -

D E S I G N , F O R M I D L I N G , B E LY S N I N G O G W AY F I N D I N G

ARBRJDER MED BRUGERINVOLVERENDE DESIGN OG DIALOG
UDVIKLER WORKSHOPFORLØB AF VARIABEL VARIGHED
UDVIKLER INDIVIDUELLE LØSNINGER TILPASSET BEHOV OG BUDGET
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2019 WAYFINDING/SKILTEPROJEKT FOR NYBORG KOMMUNE
D-sign Tegnestuen samarbejder pt. (2019) med Nyborg Kommune
om udvikling og design af et wayfinding og skiltekoncept i det
centrale Nyborg. Med baggrund i 2 rapporter udarbejdet af Gehl
Arkitekter i 2014 og 2018, samt Nyborg Kommunes eget idékata‑
log for fremtidens byliv i Nyborg, arbejdes der med at skabe en
sammenhængende bymidte fra den historiske bykerne til station
og motorvej. I sensommer/efterår 2019 arbejdes der med færdig
design af skiltesystem og ikoner, prototype og implementering af
de første skilte i midtbyen.

						

Projektet består foreløbig af 4 faser:
Fase 1 - analyse
Fase 2 - wayfinding greb
Fase 3 - designlinie
Fase 4 - prototype og implementering
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18/19 MARIELUNDSKOLEN - INDRETNING OG FARVESÆTNING
D-sign Tegnestuen har samarbejdet med Kolding Kommune, Schmidt Arkitektfirma og skolens ledelse og medarbejder repræsentant om‑
kring renoveringen af Marielundskolen i Kolding. På D-sign Tegnestuen har jeg stået for indretning, specialdesign, farvesætning, udvalgt
belysning og design af grafiske mønstre i de 4 meter brede gangarealer, så de bedre kan udnyttes til leg, læring og ophold. Projektet er
afsluttet inden sommerferien 2019.
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2018 KOLDING SUNDHEDSCENTER - INDRETNING/DESIGN		

D-sign Tegnestuen har stået for indretning og specialdesign af møbler til
ankomstområdet i Kolding Kommunes
nye Sundhedscenter etape II, der blev
indviet i marts 2018.
D-sign Tegnestuen har designet en ny
slangeformet velkomst-Ø og lege-øer
til børneområdet, samt idé til en mag‑
netvæg i børneområdet, som grafik‑
er Kamilla Asmussen har udført det
grafiske arbejde på.
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17/18 K O L D I N G B I B L I O T E K - ‘ FA N G F O R T Æ L L I N G E N ’			

D-sign Tegnestuen har udført pro‑
jektet ‘Fang Fortællingen’ sammen
med Kolding Bibliotek og Grafiker
Kamilla Asmussen.
Projektet er et projekt under Kunst‑
styrelsen, som Gentofte Bibliotek er
tovholder på, og hvor 10 biblioteker
tager udgangspunkt i en børnebog,
som skal formidles i en udstilling.
Udstillingen rejser rundt i landet de
næste 3 år og har foreløbig stået på
Helsinge Bibliotek, Helsingør Bibli‑
otek, Nakskov Bibliotek og Lyngby Bibliotek. Udstillingen åbnede i
Kolding i marts 2018.
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2017

B E LY S N I N G S P R O J E K T V E D K O L D I N G Å
D-sign Tegnestuen har i august 2017 stået for et belysningprojekt ved Kolding
Å, hvor der er etableret fiberlys fra firmaet Roblon på platforme v. åen. Ideen
er at lyset ændrer sig over året, så det hvide lys er det ‘normale’, som skifter
til orange lys i oktober, grønt i november og farvede lysskift i dec., hvor der er
lysfestival i Kolding. Derudover er der mulighed for, at lave forskellige lyssce‑
narier f.eks. når der er Kulturnat. Ønsket har bl.a. været, at gøre området og
platformene mere imødekommende i forhold til ophold i aftentimerne. Projek‑
tet er udført for Kolding Kommune.
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2016 ‘PIGER I BEVÆGELSE’ - PROJEKT FOR BYLIVKOLDING
FOTOS FRA WORKSHOP UDFØRT FOR BYLIVKOLDING I MAJ/JUNI 2016 PÅ MUNKEVÆNGETS SKOLE

Pigerne har arbejdet med designprocessen og udvikling af et nyt bevægelsesområde ved boligbebyggelsen Munkebo. De mange sjove
ideer og bud på hvad der skal til for, at pigerne synes at det er sjovt for dem at bevæge sig, skal præsenteres for bestyrelsen for Munkebo.

De imponerende skitsemodeller blev præsenteret.
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15/16 LEGEPARKEN - SKULPTURELLE VARTEGN & SKILTE
D-sign Tegnestuen har stået for de nye spe‑
cialdesignede skulpturelle legeelementer og
skiltning til Legeparken i Kolding. Skulptur‑
erne fungerer som et vartegn i indgangspar‑
tierne. Den viste er en trappeskulptur, som
skal vække til forundring. skiltene er opsat på
egetræsstolper der er malede turkisblå på de
nederste 90 cm.
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2015 ‘SKULPTURELT UDERUM’ - VESTER NEBEL SKOLE
D-sign Tegnestuen har udført et
‘skulpturelt uderum’ for Kolding
Kommune og Vester Nebel Skole.
I skulpturen er indlagt en tal-leg
der kan bruges til alfabettræning
eller til at øve tallene på tysk og
engelsk. Projektet blev færdigt i
juli 2015.
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14/15

WAYFINDING I KOLDING - NY SKILTNING I MIDTBYEN
D-sign Tegnestuen vandt i foråret 2014 den
indbudte konkurrence om Wayfinding i Kolding
midtby. Projektet blev endligt implementeret i okt.
2015.
Til projektet er tegnet nye pullerter, midimaster,
drejeskilt, facadeskilte og masteskilte.
Det er grafiker Kamilla Asmundsen fra firmaet ‘I
made this’ - der har viderebearbejdet D-sign Teg‑
nestuens oplæg til de nye ikoner. Firmaet Veksø
er producent på projektet.
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2014 KOLDING KOMMUNE - FORMIDLING - LEG - LÆRING

Å-sted 5 er tilrettelagt som en kombination af afslapning og interaktiv leg. På
Å-stedet er der placeret 5 .stk ‘Bølgelængde’, som D-sign Tegnestuen har de‑
signet og som Out-Sider har sat i produktion. Uno har stået for entreprisen og
udførelsen i samarbejde med Kolding Kommunes By- og Udviklingsforvaltning.
Å-sted 5 bliver endelig indviet i sensommeren 2014.
Se ‘Bølgelængde’ på www.out-sider.dk
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2013

VEJLE BIBLIOTEK - NYINDRETNING/SPECIALDESIGN			

D-sign Tegnestuen har stået for nyindretningen af Vejle Bibliotek i et tæt samarbejde
med bibliotekets indretningsgruppe.
Startskuddet på indretningen var en stor workshop i Spinderihallerne i Vejle med
bibliotekets personale, brugerne og 10 designere fra Designandelen.
Ud over at stå for den nye planløsning bestod opgaven også i at udføre farvesæt‑
ningen og specialdesign af nyt inventar samt i planlægning af logistikken i den store
rokade i samarbejde med personalet. Bibliotekets nyindretning blev indviet d. 23.
august 2013.
Året efter blev der designet og udført et digitalt område med design af en digital ø.
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12/13 SØREN KIERKEGAARD HAT - VARTEGN & UDSTILLING
Til Kolding Bibliotek er der i foråret 2013
udført en 3,6 m høj HAT i forbindelse
med Søren Kierkegaard Festivalen.
Hatten skulle fungere både som var‑
tegn og som udstilling.
HATTEN er udført i samarbejde med
firmaet Reformo.
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2012 KOLDING BØRNEBIBLIOTEK - BØRN X RUMMET
Til Kolding Børnebibliotek er der i foråret 2012 udført en stor reolvæg, sidde‑
podie og legevogn. Desuden vindues‑
folier og grafiske print med cirkustema
i samarbejde med grafiker Pia Grabow.
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2011 FAMILIEN COOL ‘EN BY MED LIV, LEG OG LÆRING’

FAM. COOL er udviklet i Kids n’ tweens
regi i 2011 i en projektgruppe bestående
af Interaktionsdesigner Ole Prinds, leder
af Designbørnehaven Marianne Dupont,
AU studerende Kristine Gregersen, fir‑
maet Out-Sider og D-sign Tegnestuen.
I projektet ‘En By med liv, leg og læring’
arbejdede vi med at udvikle ideer til at
skabe mere liv i Kolding midtby for børn
og deres forældre.
Projektet blev støttet dels af Kolding Kom‑
mune og dels af EU midler.
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10/11 KOLDING KOMMUNE - FORMIDLING - LEG - LÆRING

Projekt for Kolding Kommune i samarbejde med GBL Landskabsarkitekter.
D-sign Tegnestuen har udviklet ideer til ‘den røde tråd’ for Å-stederne, ideer
til belægning og mulighed for at etablere både legende elementer samt natur‑
formidling på Å-stederne.
Kolding Kommune og GBL Landskabsarkitekter har stået for projekteringen.
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2010

ÅRHUS BIBLIOTEKSFILIAL - LYSTRUP BIBLIOTEK

På Århus Biblioteksfilial - Lystrup Børnebibliotek havde bibliotekarerne så
mange forskellige ønsker til bibliotekets fremtidige funktion og fleksibilitet,
at de fik ny designet alt inventar. Udviklingen er foregået i løbende di‑
alog med børnebibliotekarene ved hjælp af tegninger og modeller. Lystrup
Børnebibliotek blev indviet i jan. 2011.
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08/09 UDSTILLINGSIDÉ TIL FREGATTEN PEDER SKRAM
D-sign Tegnestuen stod for idékatalog til den
nye formidling på Fregatten Peder Skram. Ide‑
erne er blevet indført løbende og er udført af det
personale og de frivillige der er tilknyttet Fregatten.

Formidlingsideer

Udstillingsmontrer
Udstillingsmontrer - I 3-4 udvalgte områder etableres der udstillngsmontrer således, at det er muligt at give en
mere detaljeret oplevelse/information, suppleret med udstillingsgenstande omkring de fem gode historier, evt.
suppleret med andre interessante ting, der giver udstillingen perspektiv.
De historier der formidles i de forskellige rum, skal underbygges og iscenesættes i langt højere grad, således at der er en
fælles rød tråd igennem formidlingen.
Det er oplagt at videreføre den form for iscenesættelse, som
allerede eksisterer i stil med ‘skibshospitalet’, således at der
ligger værktøj og høvlspåner i tømrershoppen, vasketøj i skibets vaskeri og sættes flere dukker ind udvalgte steder, måske
netop de steder hvor der også tilføjes reallyd. Belysning af
disse iscenesættelser vil gøre det muligt at underbygge de ønskede stemninger og således give den besøgende en mere
intens oplevelse.

Eksempler på mulige udstillingssteder:

9

6 montrer ca. 1 m brede x 2.30 cm høje m. ovenlys
2 smalle montrer i gang mål ca. 60 x 70 cm m. ovenlys
ved mandskabscafeteriet kan der etableres montrer fra gulv til loft m. ovenlys.
I dette område er det muligt at etablere den mest koncentrerede udstilling.
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Den grafiske formidling
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Adgangsforhold og udstillingsmoduler til souvenirs

								
plancher der beskriver de 5 temaer i ord og billeder
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SKOLETJENESTE

ORIENTERINGSFOLDER
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Adgangsforhold - Det nuværende billetsalg i bygningen, overfor fregatten skal ændres således, at der ligeledes
bliver plads til bl.a. souvenirsalg, der kan give supplerende driftsindtægter. Der bør etableres en overdækning, i
lighed med den i bygningens vestende således at publikum sikres læ. Butikken skal have et begrænset sortiment
af gaveartikler inden for det maritime område. I forbindelse med billetsalget/butikken opstilles der et antal mobile
udstillingsmontrer, som er egnet til at klare det danske vejr, samt en informationsstander, hvor åbningstider, billetpriser og anden relevant information kan læses året rundt.
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Du står her
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orienteringsfolder m. oversigtskort								evt. folder specielt til skoleformidling					evt. 5 foldere - én for hvert tema
F R E G AT T E N P E D E R S K R A M

		

ca. 200 cm høje

ÅRETS SÆRUDSTILLING

						plakat som reklame for Museumsskibet Peder Skram - ved særudstllinger udføres nye plakater

Flåden gennem 500 år!
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Billetsalg og souvenirbutik indrettes
i bygningens bagerste ende, længst
væk fra vandet.

ca. 55 x 55 cm
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2007 KOLDING PÆDAGOGSEMINARIUM - FARVESÆTNING

D-sign Tegnestuen har stået for farvesætning, indretning og
møbelforslag til Kolding Pædagogseminarium.
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2006 BILLUND MUSEUM - ‘VORBASSE EN ARKÆOLOGISK PERLE’

I 2006 var D-sign Tegnestuen tilknyttet Billund Museum i forbindelse med en større særudstilling på
museets afdeling i Vorbasse. Udstillingen blev til i et tæt samarbejde med museet, hvor D-sign Tegne‑
stuen stod for udstillingsdesign og koordinering af opstilling, mens arkæolog Jytte Ringtved stod for
udstillingens faglige indhold. Udstillingen varede i 1,5 år.
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2005

FYNS KUNSTMUSEUM - ’Alt dandser, Tro mit Ord’

En udstilling om dansen i kunsten på Thorvaldsens og H.C. Ander‑
sens tid - udført i samarbejde med Thorvaldsens Museum. På Fyns
Kunstmuseum ønskede man udstillingen iscenesat - hvilket førte
til opbygningen af en danseestrade. Udstillingen åbnede 1.juli
2005. D-sign Tegnestuen stod for idé og projektering, og museets
eget snedkerværksted udførte det store arbejde med opførelsen!
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03/04 MØBELMESSE FARVESÆTNING UDSTILLING DESIGN

C.

02/03 MUSEUM SØNDERJYLLAND - UDSTILLINGSDESIGN

D-sign Tegnestuen har designet den permanente udstilling på Sønderborg
Slot ‘Fejder om fortiden - retten til Oldtiden’. Til udstillingen er alt inventar
special designet og udført i form af særlige planchemontrer, der tilgodeser
de behov, der er i denne udstilling for, at koble tekst og genstande tæt
sammen, for på denne måde at formidle historiefortællingen bedst mulig.
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2001 ZOOLOGISK MUSEUM

- PERMANENT UDSTILLING

i København
Kultursteppe'

tillingsafsnit der

d for design af
afiske ikoner der
saikker i gangng af udstillingen.

Et permanent udstillingsafsnit der åbnede i nov. 2001.
D-sign Tegnstuen stod for udstillingstilrettelæggelse, design
af informationsstandere, design af grafiske ikoner, der blev
lagt som gulvmosaikker i gangforløbet, samt for belysnin‑
gen. En stor del af udstillingen er belyst med fiberlys, såle‑
des var det muligt at fremhæve små detaljer, som f.eks.
spidsen af en hjortetak. Lyset er desuden anvendt som lede‑
tråd gennem udstillingen.

C.

2001 INDRETNING
1999

DESIGN LEGEOMRÅDER FARVER
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