
 

VERY IMPORTANT PRINT ON 
VERY IMPORTANT PAPER TO 
VERY IMPORTANT PEOPLE 

|

Her på siderne vil Udkom foku-
sere på, hvad der kommer ud 

af maskinerne, og hvad der står 
udstillet af kreative cases i de 

mange showrooms rundt om på 
virksomheder, bureauer, trykke-
rier og emballageproducenter. 

Vi vil til inspiration for alle i 
branchen omtale en spændende 

lille eller stor tryksag, hvor der 
er kælet for design, papirvalg, 

tryk og finish

|

Janne Høgshøj, grafisk desig-
ner, underviser på designskoler 
og direktør i Danish Connection, 
vil udvælge spændende cases, 
beskrive konceptet og oplyse 

fakta om tryksagskøber, design, 
papirkvalitet, trykkeri  

og finish mm.

VIP-
TRYKSAGER

Af: Janne Høgshøj
 udkom@grakom.dk

Guldbryllup 
på Designskolen 
Kolding
”50 Years – 50 Voices of Design.”
En bog fuld af guldkorn om dansk design

esignskolen Kolding er et internationalt talentværksted for udvikling af 
dansk design og kan i 2017 fejre sit 50-års jubilæum. I den anledning 
udgiver skolen en smuk og kreativ guldbog med portrætter af 50 udvalgte 

designere, der er uddannet på skolen – bl.a. grafisk designere, modedesignere, mø-
beldesignere, en spiludvikler og tegnere som Anders Morgenthaler.
 Vi lever i en tid, hvor flere og flere bliver designere – eventdesigner, fooddesigner, 
e-designer. designingeniør og mange andre former for designere. Men de klassiske 
designuddannelser er dem, vi kender fra Designskolen i Kolding, der tidligere hed 
Kunsthåndværkerskolen. En uddannelse herfra kan føre til mange spændende og 
kreative job – bl.a. som skønhedskunstner, der skal forskønne biler, computere og 
andre produkter – og livet bli’r vel bare lidt smukkere og sjovere med godt design.

DYPPET I GULD
Jubilæumsbogen er designet af danske Klaus Matthiesen og islandske Gudjon Od-
dson. De mødte hinanden på Designskolen og startede firmaet OddFischlein – og 
det er deres ide, at bogen er blevet udstyret med guldsnit.
 »Vi blev dyppet i guld, da vi gik på skolen. Det syntes vi, skulle kunne ses i guld-
bryllupsbogen,« siger de. Foruden portrætterne indeholder bogen skolens historie, 
dens 50 år lange kamp for kvalitet og rektor Elsebeth Gerner Nielsens vision for 
fremtidens Designskolen Kolding. 

DESIGN, PAPIRVALG OG STORYTELLING
Bogen er en imponerende coffee table book med smukt, moderne, kreativt og varieret 
design, flotte portrætter og afslappet og rustikt papirvalg, der passer perfekt til 
fordybelse og refleksion over de 50 fantastiske historier og kreative personligheder.

D
DESIGN: 
OddFischlein

|

PRODUKTION: 
We Produce

|

TRYKKERI: 
Green Graphic

PAPIRKVALITETER:

Omslag:
300g. Munken Lynx – fra Arctic Paper

Indmad:
150g. Munken Lynx – fra Arctic Paper

FARVER: 
5+5 – CMYK + guld pantone

|

EFTERBEHANDLING:
Guldsnit 
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