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”Unik design fra inn og utland.
Et inspirerende alternativ til kommersiell
julehandel”

Les hva
Designernes eget julemarked
betyr for designerne som deltar:

På årets julemarked deltar over 140 utstillere som fyller alle tre etasjer på DOGA.
Hausmanns gate 16 i Oslo. De kommer fra hele Norge, og interessen for å delta
på julemarkedet er også stor fra utlandet. Designere reiser hele veien fra
Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Spania, Belgia og England for å selge sine
unike designs på julemarkedet denne første helgen i desember. De selger klær,
smykker, keramikk, illustrasjoner, møbler, lamper og mye annet. De fineste unike
gavene kan du finne på årets julemarked!
Interessen for å delta som utstiller/designer på julemarkedet har også økt for
hvert år. Vi får stadig positive tilbakemeldinger fra designere på hvor viktig dette
arrangementet er for dem, både de veletablerte og de unge lovende designerne,
og hvert år har vi lange ventelister for å delta.
Vi er veldig stolte av å kunne si at designernes eget julemarked er blitt et av de
faste innslagene i Oslos førjulstid. I år arrangeres markedet for 19. gang. Ikke
dårlig for en ide som startet rundt et kjøkkenbord i 1999!
Designernes eget julemarked er veldig populært for besøkene fra hele landet.
Publikum kontakter oss lang tid i forveien for å sjekke datoen for markedet slik at
de kan planlegge Oslo-helg og besøke markedet. Og de kommer reisende fra
hele landet. Julemarkedet er også blitt en populær destinasjon for turister som
besøker Oslo før jul.
Designernes eget julemarked er stedet å komme for å bli inspirert. Kanskje kan
man bli inspirert til å lage egne ting også.
I tillegg er dette også en unik mulighet til å treffe designerne og få høre noe om
ideen bak designet. Hva som har inspirerte dem og hvordan produktet har blitt
laget osv.
I løpet av de årene designernes eget julemarked har vært arrangert, har mange
unge og lovende designere deltatt:
Blafre, Camilla Bruerberg, Cecilie Ellefsen, Cinnamongirl, Darling Clementine,
Haik, Hviit-Linda Elmin, Fretex, Funkle, Kaja Gjedebo, Krosser, Mette Møller,
Moo Design, Nina Jarebrink, Probat, Sara Skotte, Scusi, Snella & Petronella, So
Hee, Tina Hågensen, Ugly Children, Vera & William, Zuzanna G og mange flere.
Flere av dem har etter hvert blitt etablerte designere med flotte produkter og
kolleksjoner. Dette synes vi er inspirerende. Da vi lagde det første julemarkedet i
1999 var tanken nettopp å prøve å skape en arena der et mangfold av designere
kunne få vist frem og solgt sine produkter og på denne måten komme i gang.
Mange av disse designere deltar år etter år, og hvert år kommer det til flere nye
unge designere med nye ideer. På designernes eget julemarked kan man faktisk
finne nye unike designs lenge før det kommer i vanlige butikker.
Vedlagt finner du årets plakat, og pressebilder av noen av de spennende
produktene du vil kunne finne på markedet.

I år vil det dessverre ikke bli minibank i lokalet. Men det finnes minibanker i
området rundt Doga, og noen av designerne har alternative betalingsmuligheter.
Men vi oppfordrer folk til å ta med kontanter.
Ønsker du mer info, vennligst kontakt: Bente Helstrøm, bhelstr65@gmail.com.
Mob: 9067 7954.
Sted: DOGA, Hausmannsgate 16, ved siden av kulturkirken Jakob, Oslo.
Tid: Lørdag 2. desember 10-17 & Søndag 3. desember 10-17, 2017.
Inngang: 50,- kr, barn under 12 år kommer inn gratis.
Med vennlig hilsen
Bente Helstrøm
Arrangør
Designernes eget julemarked
www.dejm.no

