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25–28 maj hålls tredje upplagan av 
Southern Sweden Design Days – en ny 
internationellt designfestival i Malmö. 
Festivalens ‘Main Location’ finns på 
Lokstallarna i Kirseberg. 

Lokstallarna utgör en samlingsplats för Southern Sweden 
Design Days och huserar större utställningar och en livestudio 
med seminarier och panelsamtal inför publik.

På 1930-talet var den gamla järnvägsverkstaden Malmös näst 
största arbetsplats. Idag har lokalerna fått ett nytt liv och 
fungerar som ett pulserande kultur- och hantverkscenter.

MAIN LOCATION 
MAIN LOCATION

MAIN LOCATION 
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Mer än 6 000 m2 
utställningsyta
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BAKGRUND
19–22 maj 2022 hölls andra upplagan 
av Southern Sweden Design Days.

Premiäråret 2021 genomfördes med ett omfattande digitalt 
fokus på grund av pandemin. 2022 kunde äntligen den fysiska 
festivalen med fokus på möten och nätverkande genomföras! 
Under fyra dagar skapades en plattform för alla tänkbara 
områden inom design och staden fylldes av utställningar, 
seminarier och workshops på en mängd olika platser.

Lokstallarna i Kirseberg utgjorde en samlingsplats, ett Main 
location, för Southern Sweden Design Days med över 6000 m2

utställningsyta, matverkstad med lokala food trucks, pop-
up-butik och en livestudio med seminarier och panelsamtal 
inför publik. Lokstallarna huserade större utställningar och 
en invigningsfest kvällen innan öppningsdagen. Lokstallarna 
besöktes av en bred publik och hade 10 000 besök under de 
fyra festivaldagarna.
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Southern Sweden Design Days 
bjuder in deltagare från hela världen 
att bli en del av gemenskapen i 
regionens välkomnande atmosfär! 
Designfestivalen besöks årligen av  
både en bred allmänhet och 
professionella besökare.

Southern Sweden Design Days är en utmärkt plattform för 
att utveckla existerande relationer och skapa nya kontakter. 
Nätverka med kollegor, representanter från handel, akademi 
och kultursektorn, samarbetspartners, press och människor 
som inspirerar dig. Festivalen är inte i första hand kommersiell, 
men exponering och nätverkande skapar goda möjligheter för 
att göra affärer.

Som deltagare på Main loation kommer din utställning eller 
programpunkt i SSDD Studio aktivt fånga våra mediapartners 
uppmärksamhet. Programmet kommer att marknadsföras 
via våra egna såväl som våra partners nätverk och kanaler: 
hemsida, sociala medier, nyhetsbrev, annonsering, city 
dressing, trycksaker, kartor, giveaways etc. 

VARFÖR DELTA? 
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SSDD STUDIO
Besökare kommer kunna ta del 
av panelsamtal, seminarier och 
workshops i SSDD Studio i Lokstallarna. 
Programmet kommer även sändas via 
southernswedendesigndays.com.

Som deltagare kan du ansöka om att arrangera en 
programpunkt i studion inför publik under festivaldagarna.

Det är även möjligt att delta i SSDD Studio med 
egenproducerat förinspelat material som exempelvis med en 
film, seminarium, intervju, workshop etc. Det förinspelade 
materialet kommer vara en del av SSDD Studio-tablån och 
visas på storbildpå Lokstallarna samt finnas tillgänglig på 
hemsidan.

Observera – för att evenemanget ska nå en nationell såväl som internationell publik 
kommer engelska att vara det officiella språket om inget annat anges. Om materialet 
redan är inspelat på något annat språk behöver du inkludera engelska undertexter.
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På Main location kommer större 
utställningar visas med tydlig koppling 
till årets tema “Dissonans”.

Dissonans är ett tillstånd av obalans – en känsla av att något 
inte stämmer. Dissonans kan väcka oro, men ger ofta upphov 
till innovativ utveckling i sin ständiga strävan efter harmoni. 
Inom musiken är dissonans tonkombinationer som går utanför 
musikaliska vanemönster och som strävar efter att bli upplösta 
till en spänningsfri samklang. Dagens turbulenta tider kräver 
omställning och anpassning. Överväldigande fakta och 
händelser utlöser oenighet och polarisering. Ändå är dissonans 
grundläggande för ett demokratiskt samhälle och en drivkraft 
för debatt och utveckling. Dissonans skaver och väcker 
blandade känslor. Samtidigt ger dissonans livet unikitet som 
möjliggör individualitet, komplexitet och variation. En DNA-
mutation är resultatet av fel i biologiska processer – en grund 
för evolution som har skapat en rik mångfald av liv på jorden.

DISSONANS
TEMA 2023
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Vill du ställa ut och delta i programmet 
på Lokstallarna under Southern Sweden 
Design Days?

Anmäl dig för att delta i Southern Sweden Design Days senast 
den 16 januari 2023 på southernswedendesigndays.com. 
Bindande ansökan till Main location sker därefter i ett separat 
webbformulär på hemsidan (deadline den 31 januari).

PRAKTISK
INFORMATION

https://southernswedendesigndays.com/sv/anmalan
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UTSTÄLLNINGAR INOMHUS

UTSTÄLLARE YTA PRIS INKLUDERAR

SMALL 50+ m2 7 500 kr exkl. moms 2 eluttag

LARGE 50+ m2 15 000 kr exkl. moms 2 eluttag

Inne i de gamla lokstallarna finns plats för flera stora 
utställningar. Den totala utställningsytan är mer än 6 000 m2 
i hallarna. Allt från små designstudios till stora företag eller 
organisationer har möjlighet att ställa ut med en utställningsyta 
från 50 m2 och uppåt. Önskad yta anges i ansökan på 
hemsidan. Tilldelad yta meddelas vid bekräftelse av medverkan 
på Lokstallarna.

UTSTÄLLNINGSYTA
Det finns två typer av utställningsytor: Utställningsyta i 
korridor och utställningsyta på podium. Utställningsyta 
i korridor innefattar valfri form och yta. Podiernas yta är 
begränsad i sitt format till ca. 50 m2 (2.20 x 24 m). Att 
ställa ut på ett podium innebär ej en extra kostnad utöver 
utställningskostnaden för ytan – inför SSDD 2023 kommer 
podierna målas om i valfri kulör från vår färgsponsor Jotun’s 
angivna färgpalett.

KOSTNAD
Kostnaden för att ställa ut på Main location baseras på vilken 
kategori som utställaren tillhör – Small eller Large.

Small (inomhus)
• Enskild designer/Designstudio (1 – 3 anställda)
• Designkollektiv (samarbete mellan två eller flera  

designers/designstudios)

7 500 kr* exkl. moms

Large (inomhus)
• Företag/organisation (4+ anställda)
• Utbildnings- och kulturinstitutioner

15 000 kr* exkl. moms

*Inkluderar valfri storlek på yta (minst 50 m2) och el. Obs! Utställnings-
arkitektur, väggar, podier, belysning**, teknik/upphängning och wifi ingår ej. 
**Lokalen har ett stort ljusinsläpp och vilket innebär att det är en ljus naturlig 
utställarmiljö under dagtid.

PRAKTISK
INFORMATION
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UTSTÄLLNINGAR UTOMHUS
Även utanför Lokstallarna finns plats för stora utställningar. Allt 
från små designstudios till stora företag eller organisationer 
har möjlighet att ställa ut med en utställningsyta från 25 m2  
och uppåt. Önskad yta anges i ansökan på hemsidan. Tilldelad 
yta meddelas vid bekräftelse av medverkan på Lokstallarna.

KOSTNAD
Kostnaden för att ställa ut på Main location baseras på vilken 
kategori som utställaren tillhör – Small eller Large.

Small (utomhus)
• Enskild designer/Designstudio (1 – 3 anställda)
• Designkollektiv (samarbete mellan två eller flera  

designers/designstudios)

5 000 kr* exkl. moms

Large (utomhus)
• Företag/organisation (4+ anställda)
• Utbildnings- och kulturinstitutioner

10 000 kr* exkl. moms

*Inkluderar valfri storlek på yta (minst 25 m2) och möjlighet till elanslutning 
vid förfrågan. Obs! Utställningsarkitektur, väggar, podier, belysning och 
teknik/upphängning och wifi ingår ej. 

PRAKTISK
INFORMATION

UTSTÄLLARE YTA PRIS INKLUDERAR

SMALL 25+ m2 5 000 kr exkl. moms
Möjlighet till 
elanslutning

LARGE 25+ m2 10 000 kr exkl. moms
Möjlighet till 
elanslutning
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Utställningsyta 
i korridor
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Utställningsyta 
på podium
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SSDD STUDIO
Vill du arrangera ett panelsamtal, seminarie och workshop 
på Main location inför en live-publik i SSDD Studio? 
Programmet kommer även livesändas under eventdagarna via 
southernswedendesigndays.com.

KOSTNAD
Kostnaden för att delta i SSDD Studio baseras på vilken 
kategori som deltagaren tillhör – Small eller Large.

Small (SSDD Studio)
• Enskild designer/Designstudio (1 – 3 anställda)
• Designkollektiv (samarbete mellan två eller flera  

designers/designstudios)

3 750 kr* exkl. moms

Large (SSDD Studio)
• Företag/organisation (4+ anställda)
• Utbildnings- och kulturinstitutioner

7 500 kr* exkl. moms

*Maxlängd 30 min 

PRAKTISK
INFORMATION

DELTAGARE TID PRIS INKLUDERAR

SMALL max 30 min 3 750 kr exkl. moms Livesändning

LARGE max 30 min 7 500 kr exkl. moms Livesändning

VISA EGENPRODUCERAT FILMMATERIAL
Det är även möjligt att delta i SSDD Studio med 
egenproducerat förinspelat material: en film, seminarium, 
intervju, workshop etc. Filmen blir en del av tablån och visas på 
storbild inför publik på Lokstallarna samt finnas tillgänglig på 
hemsidan. Kostnad är endast anmälningsavgiften.

Riktlinjer
• Antalet platser är begränsade.
• Filmmaterialet levereras som en färdig fil.
• Språk: engelska (alternativt engelska undertexter).
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PRAKTISK
INFORMATION

EL
2 strömkällor (3 600W, 230V, 10A) ingår. Trefasström finns 
tillgänglig efter önskemål för en extra kostnad.

BELYSNING INOMHUS
Lokalerna erbjuder stort ljusinsläpp och festivalen äger rum 
i slutet av maj, vilket innebär att utställningarna kommer 
att presenteras i en ljus miljö under dagtid. Med erfarenhet 
av förra årets festival, presenterades majoriteten av 
utställningarna utan extra belysning. Önskas belysning för att 
förstärka utställningen ber vi er kontakta Ann Isler för frågor, 
vägledning och offert, ann@formdesigncenter.com

INTERNET / WIFI
Internet och WiFi-anslutning kommer att finnas tillgänglig efter 
önskemål för en extra kostnad. För frågor kontakta Ann Isler, 
ann@formdesigncenter.com

AVFALL
Deltagare ansvarar för sin egen avfallshantering.

TOALETTER
Toaletter finns i direkt anslutning till utställningshallen.

BEVAKNING
Dag- och nattbevakning ingår den 25–28 maj.

FÖRSÄKRING
Arrangören ansvarar inte för skador till följd av stöld eller 
skadegörelse. Varje deltagare ansvarar för sin egen försäkring. 
Vi rekommenderar därför att teckna en utställningsförsäkring.

UTRUSTNING

mailto:ann%40formdesigncenter.com?subject=
mailto:ann%40formdesigncenter.com?subject=
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MONTERING & DEMONTERING

DATUM TIDER MONTERING DATUM TIDER DEMONTERING

Mån 22 maj 8.30–18.00 Sön 28 maj 18.30–20.00

Tis 23 maj 8.30–18.00 Mån 29 maj 8.30–18.00

Ons 24 maj 8.30–17.00 Tis 30 maj 8.30–18.00

OFFICIELLA ÖPPETTIDER
Under Southern Sweden Design Days 25–28 maj är Main 
location öppet dagligen 11.00–18.00. Under öppettiderna ska 
utställare finnas på plats.

PRAKTISK
INFORMATION



Southern Sweden Design Days arrangeras  
av Form/Design Center – den främsta 
mötesplatsen för arkitektur, design och 
konsthantverk i södra Sverige.

KONTAKT
 
Terese Alstin
Strategiskt ansvarig, Form/Design Center
terese@formdesigncenter.com
040-664 51 59

Ann Isler
Projektledare, Form/Design Center
ann@formdesigncenter.com
040-643 79 42

southernswedendesigndays.com
Följ Southern Sweden Design Days 
på Instagram och Facebook!


