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Sedan premiärnumret har vi återigen rest 
över stora delar av världen och genomfört 
projekt för våra kunder. Världsutställning-

en i Shanghai var en härlig inspirationskälla och 
hela staden är fantastisk att besöka ur storbilds-
synpunkt. Överhuvudtaget tycker jag mig se en 
kvalitetsökning på stora bilder vart jag än reser i 
världen och allt oftare ser jag stora bilder kombi-
nerade med ljus och rörliga budskap, ibland även 
i organiska former. Detta är mycket positivt för 
vår bransch och ger våra kunder nya möjligheter 
att få fram sina budskap.
 
Den uppåtvändande konjunkturen i år har gyn-
nat även Big Image. Detta gör att vi har privile-
giet att kunna fortsätta investera i nya medarbe-
tare, nya maskiner och nya produkter. De senaste 
veckorna har vi bland annat installerat en ny UV-
maskin, två stycken nya sublimeringsmaskiner 
och ytterligare en skärmaskin. Allt för att kunna 
fortsätta driva storbildsutvecklingen framåt. 
 
Big Image har den här hösten klivit in i ett för oss 
relativt nytt område, nämligen högkvalitativa tex-
tilbilder för butiksinredningar i stora volymer. Vi 
kombinerar nu vår kompetens inom digitalt textil-
tryck och efterbehandling med att även hjälpa 
butikskedjor med idéer, design, layout, original, 
print, sömnad, packning, distribution, montering 
inkl. tillbehör, demontering samt i vissa fall miljö-
vänlig återvinning av bilderna efter kampanjens 

slut. Nu är storbildsmarknaden mogen för detta 
helhetsgrepp om kampanjerna och kunderna vill 
ha större storbildsupplevelser helt enkelt.
 
När Big Image grundades för drygt 23 år sedan 
av Werner Schäfer så utvecklade han maskinerna 
själv eftersom det då inte fanns maskiner för di-
gitaltryck av stora bilder på mjuka material. Den 
traditionen, att utveckla och bygga egna maskin-
er, fortsätter vi med när vi nu bygger en maskin 
för att kunna trycka upp till 18 meter brett utan 
skarv. Vi samarbetar med Tekniska Högskolan 
i Berlin och vi hoppas att maskinen kan vara i 
bruk under 2012. Vi är idag ensamma i världen 
om att trycka på upp till 12 meters bredd utan 
skarv. Men för att fortsätta driva utvecklingen 
framåt, främst på den amerikanska teater- och 
eventmarknaden ser vi ett behov av en 18-meters 
maskin.
 
Det finns så mycket outforskat inom storbildskom-
munikation, möjligheterna är fantastiska och vi är 
mycket tacksamma över att få vara en del av den 
utvecklingen tillsammans med våra kunder.
 

Andreas Skantze
VD BIG IMAGE
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EN RIKTIG 
CIRKUS

Högtflygande planer och spektakulära storbildslösningar ute i 
friska luften är något av det roligaste Big Image vet. Vi följde med 
deras installationsteam till Kungens Kurva för att se hur det gick 

till när IKEA:s varuhus förvandlades till en riktig cirkus. 

Let the show begin...

Det börjar oftast med ett så kallat rek som bl a innebär att teamet mäter upp platsen. I bästa 
fall räcker det med en lasermätare. Men ibland måste även det vanliga måttbandet grävas 
fram. Sedan gäller det att dra av på bildmåttet för att det ska få plats skenor, remspännare 

och ibland en specialfästanordning. Reket innebär också att teamet kollar upp framkomlighet 
och tillgänglighet för kranbilar och skyliftar. Därefter borras skenor fast i fasaden. Till detta 

BIG WORLD
Här kommer några stora hälsningar från olika delar av världen 

där Big Image gjort projekt under sommaren och hösten.

AMSTERDAM ///
Scendekor till Het Muziektheater 
Printas med Airbrush på 
18x10 meter långt tyg.

REYKJAVIK /// 
Den stora Vikingautställningen 
på Saga Museet i Perlan, Island. 
Tryckt på bomull och Airbrush.

BERLIN/// 
Shakespeare pjäs där 

kostymidén var att 

trycka på kardborretyg 

som skulle vara tvättbart. 

WASHINGTON ///Konvent om samarbetet mellan USA och Israel. Tryckt på polyestertyg.
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NEW YORK ///
En backdrop till en Broadway-
uppsättning under produktion 

i Berlin. Printas på vår 
12 meter breda maskin. 
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används plastplugg för minsta möjliga 
åverkan på fasaden. Slutligen fästs 
remspännare i nederkant. Först nu är 
det dags att plocka fram bilden. Allt 
ska vara ditskruvat och förberett innan 
vi vecklar ut bilden för att vi fortast 
möjligt ska få fast den mot väggen. 
Vinden är alltid vår motståndare. Vi 
har ingen specifik vindstyrka där vi 
packar ihop, men blåser det över 12 
m/s så är det definitivt läge att vänta 
tills det mojnat. 

» Även om vi ibland jobbar 
på höjder upp till 70 m...så 
brukar jag inte känna att 

det är någon fara «

Efter två dagar ute vid Kungens 
Kurva är den mäktiga installationen 
äntligen på plats. Den här gången 
gick det lite enklare än härom året då 
IKEA firade 40 år. Då kläddes samma 
varuhus in i till en gigantisk tårta där 
alla jordgubbar skulle mönsterpassas. 
Cirkusridåns design var lite mer 
förlåtande. Innan vi vänder hemåt 
frågar vi Ludvig om han aldrig blir 
rädd där uppe. ”Även om vi ibland 
jobbar på höjder upp till 70 m, som 
vid Hötorgskrapan, så brukar jag inte 
känna att det är någon fara.” Vi står 
väldigt säkert i skyliften och har alltid 
tillgång till säkerhetsselar de gånger vi 
arbetar från tak.

TEXT /// PER WRANGENBERG  
FOTO /// FELIX ODELL  
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INTEGRERAD KOMMUNIKATION
Ikea bjöd under sommaren in till spektakulär cirkusrea 

med en integrerad kampanj som bestod av samma 
budskap i kanaler så som print, tv, web och 

storbildskommunikation.

EN RIKTIG CIRKUS ///
Cirkusfasad av Net vinyl



HISTO
RISK A 
MUSEET
Utanför den ljusgula 30tals-
borgen blåser en rastlös 
höstvind fram och tillbaka. 
Inuti samma borg  finns 
tusentals utvalda berättelser 
som människan både skapat 
och fört vidare. 

V i är alla upphovsmän till vår historia 
och redaktörer över densamma. För 
Lena Hejll, utställningsproducent vid 

Historiska museet, är det senare dessutom en 
del av hennes arbete. Big Magazine besök-
te henne på plats för att prata om museets 
största satsning på 15 år.
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TEXT /// PER WRANGENBERG
FOTO /// HISTORISKA MUSÉET



tar vad som karakteriserade århundradet. 
Just de skyltarna tillkom rätt sent i produk-
tionen.

Vi trodde inte riktigt på att det skulle gå att 
trycka med så små vita bokstäver mot svart 
botten och samtidigt få det helt skarpt. Vår 
grafiske formgivare var otroligt skeptisk. 
Men vår kontakt på Big Image menade att 
det var fullt möjligt och bad om en chans 
att få bevisa det. Och mycket riktigt. Efter 
att vi testat oss fram tillsammans så fick vi 
till det också. Det är väldigt roligt att det 
här projektet känts som ett utvecklingsar-
bete för oss båda. Att inte allt gått helt på 
rutin utan att vi lärt oss vad som är möjligt 
genom att prova och se vad som funkar. 

Den här gången skulle mycket av form-
givningen bygga på stora bilder. Bilder ger 
en känsla och en inlevelse som man kom-
mer långt med. Människor idag är vana 
att ta till sig bilder. På det sättet så känns 

Jag minns inte exakt vem som kom med de 
första idéerna. Men när vi fick frågan om vi 
ville vara med och göra ”Sveriges historia” 
så kändes det som en möjlighet vi inte ville 
gå miste om, berättar Lena Hejll när hon tar 
emot oss i entréhallen.

S veriges historia är namnet på en 
ny tredelad storsatsning: ett nytt 
standardverk från Norsteds förlag, 
ett TV-program från TV4 samt en 

nyproducerad utställning vid Historiska mu-
seet i Stockholm. Namnet ”Sveriges historia” 
förenar den tredelade satsningen men inne-
hållet skiljer trion åt av förklarliga skäl.

Böckerna har otaliga sidor att sprida ut sig 
på och har folks uppmärksamhet under en 
väldigt lång tid. TV i sin tur erbjuder tittaren 
ett antal timmar dramatiserad historia. För 
vår del har vi 600 m² att tillgå och kanske en 
timmes besökstid. Det är klart att vi måste 
tänka annorlunda. Och vi måste också tän-

ka att vi är ett tredimensionellt medium. Vi 
kan inte välja på samma sätt. Utmaningen 
blir att förmedla stort material på liten yta 
och att försöka skapa någon slags känsla i de 
olika rummen. Det finns olika komponenter 
som skapar en utställning. Det är föremål, 
texter och bilder. Men det är också ljus och 
ljud. Alla delar ska samspela och på något 
sätt förstärka varandra för att ha ett berät-
tigande.

Museets 1000 år sträcker sig från Olof Sköt-
konung till Olof Palme, från häxprocesser 
till kvinnlig rösträtt, från fornstort 1600-
tal till fåfängt 1700-tal och allt däremellan. 
Alltsammans en imponerande resa genom 
svensk historia. Varje enskilt årtal bildar till-
sammans en lång ljusslinga i golvet som leder 
besökaren framåt i historien genom tio rum 
där tio sekel presenteras på de mest fantas-
tiska sätt. I varje rum finns också stora svarta 
ljuslådebilder av tidsenliga Sverige-kartor 
som visar landets aktuella gränser och berät-

det mycket bra att jobba med bilder i ut-
ställningssammanhang. Allt prövades fram 
med en oerhörd noggrannhet och ingenting 
lämnades åt slumpen. Både formgivare och 
ljussättare från Historiska fanns på plats ute 
hos Big Image vid ett flertal tillfallen.

Vi jobbade väldigt mycket ute hos Big Im-
age för att få fram rätt känsla, effekter och 
ljus i alla bilder. Jag är glad att det finns 
en vilja att inte släppa ifrån sig något som 
de själva inte är 100 % nöjda med. De är 
väldigt måna om att vara med från början 
till slut. Sedan gillar jag 
att det finns en väl-
dig öppenhet för 
diskussioner och 
att vi utvecklar 
lösningarna till-
sammans. 

»Utmaningen blir 
att förmedla stort 
material på liten 

yta och att försöka 
skapa någon slags 
känsla i de olika 

rummen« 

VAD: “ SVERIGES HISTORIA” UTSTÄLLNING OM  LANDETS UTVECKLING FRÅN 1000-TALET FRAM 
TILLS IDAG

www.historiska.se
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SVERIGES 
HISTORIA ///
Föregående sida:
Skog: Vinyl backlight 
Golvkarta: Arist heavy
Denna sida:
Karl den XII likfärd:
Trevira thick
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Eftermiddagen badar i guld och är just lika idyllisk 
varm och soldränkt som motivet på varuhusteglets 
gigantiska fasadvepa. Bilden är en del av Åhléns Citys 
modesatsning Fashionation och kampanjen ”Mer 
Härlig Höst”. Bilden som kommunikatör är inte bara 
en del utan högst central både när det kommer till mode 
och butiksinredning. Något som Hélène Sommerfelt, 
säljmiljöansvarig för Åhléns City-varuhusen och 
projektledare för Fashionation är väl förtrogen med. 
Big Magazine tog sig längst upp i den klassiska kolossen 
för en pratstund.

Vi saluför ett oerhört utbud av modevarumärken 
och känner att det är viktigt för oss att visa upp dem, 
berättar Hélène.  Under 2009 ville vi hitta en ny form 
att jobba med modekampanj och det var då idén till 
Fashionation kläcktes. Fashionation är inte bara en 
modekampanj utan också namnet på det magasin 
Åhléns City producerar varje vår och höst. Magasinet 
håller en hög modegrad, är påtagligt påkostat och 
skulle inte göra bort sig bredvid andra etablerade titlar 
i Pressbyråns tidningshylla. Men istället delas det ut 
gratis till kunderna i city-varuhusen i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Från magasinets modejobb 
hämtas också mycket av bildmaterialet till skyltningen 
i varuhusen.

» M ER H Ä R LIG HÖST «
Hélène är både projektledare för magasinet och 
säljmiljöansvarig över varuhusen. Det innebär bl a att 
hon frigör ytorna där kampanjmaterialet ska upp. Och 
ytor finns det. 3400 m2 butiksgolv bara i Stockholm 
och till detta rejäla takhöjder. En hangarliknande 
känsla vore närmast oundviklig om det inte vore för just 

bilderna. Eller mer bestämt, de stora bilderna. Visst, 
man kan tycka att 70 x 100 cm  är ett stort format. Men 
i den här miljön blir det ett frimärke, säger Hélène. 
Fördelen med att arbeta med tyg och mjuka material 
är att många av begränsningarna försvinner. När vi 
jobbar med skivor måste vi skarva, passa ihop och det 
är inte alltid det blir helt hundra. Sedan är de svårare 
att hantera till skillnad från tygbilderna som kommer 
i ett enda stycke i en rulle. Något annat som jag tycker 
om är själva uttrycket i de stora tygbilderna. Det blir en 
helt annan känsla i trycket som passar väldigt bra för 
oss som jobbar med mode. 

Hur ser samarbetet med Big Image ut? 

De hjälper oss med helhetslösningar. De är med i hela 
processen på ett sätt som kanske inte alla kan erbjuda. 
Vi har ju egentligen bara bilden. Sedan kommer vi 
till Big och får hjälp att ta fram original och olika 
lösningsförslag. Vi säger: vi har de här bilderna, vi vet 
inte riktigt hur vi ska få ihop dem? Eller: vi har den 
här idén, vad tror ni? Då kan Big svara att: så kan man 
göra. Men gör man så här blir det lite mer ekonomi i 
det. Och tänker ni format på det här sättet går det att lösa 
smidigare. Det är verkligen ett samarbete hela vägen.

Ibland stöter Hélène på utmaningar. Som i Åhléns 
varuhus i Malmö där de måste montera vissa av de 
största inomhusbilderna med skylift. Det kanske inte 
verkar så knepigt, men det är det i synnerhet när det 
bara finns en enda passande skylift i hela Skåne. 

TEXT /// PER WRANGENBERG
EFOTO /// FELIX ODELL  

FASHIONATION ETT 18-ÅRIGT SAMARBETE
Åhléns och Big Image har arbetat tillsammans sedan lång tid tillbaka. 
Åhléns var tidiga med att utforska storbildsupplevelsen och utnyttja de 
stora ytorna på fasaden. De har gett oss utmaningar som vi lärt oss 
mycket av säger Johanna Schäfer på Big Image. Vintern 1997 klädde vi 
in hela Stockholm City huset med de 101 Dalmatinerna under en natt. 
Sista dalmatinern sattes upp lagom till att Radio Stockholm kunde inter-
vjua oss i skyliften på morgonen. Ett av många roliga minnen. 

Ps. Notera en ung blivande VD i skyliften ds. 

Det är sista september. Träden byter kläder och växlar färg från grönt 
till gult och rött likt trafikljus vid årstidernas fyrvägskorsning. I en annan 

korsning mellan Drottninggatan och Klarabergsgatan i Stockholm har 
Åhléns City också svidat om lagom till säsongsskifte.  
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FASHIONATION ///
Trevira thick
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EN SÄCK
FOTO /// FELIX ODELL  

Det behöver inte vara stort för att vara utmanande. 
Under hösten har Big Image i Berlin gjort ett inspirerande projekt 

med att printa på mer än hundra år gamla mjölsäckar.

Från mjölsäck till bildkonst 
1. Foto paras ihop med rätt säck så det passar bra till originaltexten på mjölsäcken 2. Säcken spänns upp på trumman 

3. Detta trycks med Bigs egenutvecklade Bopjet-teknik 4-5. Färgen sprutas ut på säcken 6-7. Den färdiga 
bilden monteras ner och granskas 8. Tacksamma över att tekniken betedde 

sig som förväntat är säcken nu klar för leverans 9. Voila!

1.

4.

2.

5.

3.

6.

7. 8. 9.
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Den tyska modedesignern 
Christine Mayer hade hittat 
ett lager av väldigt gamla 
men välbevarade mjölsäckar 
med en fantastisk patina. 
Big fick uppdraget att printa 
foton från Mayers senaste 
kollektion på säckarna. Det 
krävdes mycket klurande och 
testande innan vi hittade den 
rätta harmonin i färgskalan 
på den gråbruna väven. 
Mötet mellan de moderna 
fashionfotografierna och de 
historiska säckarna blev 
fantastiskt och går att be-
skåda på Mayers boutique i 
Mitte, Berlin 
(Große Hamburger Str 1).

KARLAPLANSHUNDARNA ///
Under september månad pågick fotoutställningen PerroPatrol runt fontä-
nen vid Karlaplan - Stockholms hundtätaste stadsdel. Fotografen Cecilia 
Joachimsson vill förmedla en ny bild av världens gatuhundar som halvvilda 
djur i stora städer.

VAD /// 100 år gamla mjöl-
säckar blir butiksinredning

NAMN /// Christine Mayer 

YRKE /// Modedesigner

INFO /// mayer-berlin.com

Konstnärer är en värdefull inspirations-
källa för Bigs produktutveckling. De ställer 

ofta höga krav in i minsta detalj och är 
gärna med i hela processen.  

BIG 
ART

FOTOSKOLAN ///
Big har ett samarbete med Fotoskolan i Stockholm och stödjer deras ut-
bildningar. I detta projekt fick studenterna möjlighet att printa på spillbitar 
för att ta vara på minsta lilla del och därmed slå ett slag för miljön. Big 
Image tryckte på allt som var möjligt att utnyttja och bilderna fick olika 
karaktär beroende på material. Utställningen ägde rum på Marie Laveau i 
Stockholm och på ett givet klockslag fick gästerna plocka ner sin favorit-
bild och ta med sig hem. Man kan säga att det blev rusning.   

CURT ASKER ///
Big Image arbetar kontinuerligt med den etablerade konstnären och gör 
exklusiva tryck av hans verk. Trycks på Image Paper. 
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MMMÄSSA 
Varför ser det ut som det gör i dagens mässmontrar? Hur ser det ut imorgon? Vad skiljer 
mässklimatet i Sverige från andra länder? Big Magazine tog sig en pratstund med någon 
med massor av mässerfarenhet, Anders Looft, på familjeföretaget Looft Reklamataljé för att 
få grepp om mässvärlden 2010. När vi får tag i Anders har han bokstavligen händerna fulla. 
Det är fredag eftermiddag och bagaget ska fyllas inför ännu en utflykt. 

Nu är det mer eller mindre en 
ny mässa varje vecka.  Det har 
också inneburit att det finns en hel 
uppsjö av företag som producerar 
montrar till mässor. När jag började 
i branschen var vi väldigt få i 

jämförelse.

En klar trend är att vi 
jobbar mycket mer med 

storbilder. Det är ett 
effektivt och prisvärt sätt 
att skapa en snygg och 
snabbmonterad monter.

Idag har de allra flesta en tydlig 
idé om vad de ska göra på mässan, 
vilka produkter och tjänster som 
ska presenteras. Tidigare kunde 
Anders uppleva att de som satt 
på marknadsavdelningarna på 
skapligt stora företag inte hade 
någon strategi eller målsättning 
med sin närvaro. De fanns på plats 
för att konkurrenterna var där och 
kanske inte alltid för kunderna. Nu 
finns ett tydligare syfte, exempelvis 
en målsättning om att skriva ett 

visst antal offerter eller att bygga 
relationer till kund på ett mer 
fokuserat sätt. Sättet hur företag 
använder sig av bilder har också 
förändrats. Förr jobbade alla 
nästan uteslutande med sin logga 
och insåg inte vidden av bildens 
genomslagskraft. Nu finns ett helt 
annat förhållande till bilder. Många 
har en bank av imagebilder som 
hjälper företaget att bygga upp ett 
eget bildspråk. 

En klar trend är att vi jobbar 
mycket mer med storbilder. Det 
är ett effektivt och prisvärt sätt att 
skapa en snygg och snabbmonterad 
monter.  Man får väldigt mycket 
bild för pengarna idag. Förut var 
det nästintill lyx med storbilder. Det 
ger fortfarande ett lyxigt intryck 
men idag är det både billigare och 
enklare att ta fram. Något som 
är av vikt. Särskilt i Sverige där 
budgetarna för montrar är rätt 
begränsade i jämförelse med de 
stora mässorna utomlands.  Där 
satsas gigantiska pengar och då har 
man råd att arbeta på ett annat sätt. 
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LITE
STATISTIK
Idag investerar utstäl-
larna cirka 3.5 miljarder 
årligen på svenska 
mässor. Det utgör 
cirka 5-8% av de totala 
reklaminvesteringarna i 
landet. En kraftig tillväxt 
kan ses de senaste 30 
åren med undantag låg-
konjunkturen 1991-93 
då mässorna drabbades 
extra hårt.  

Källa: IRM

Ett stort företag som producerar 
mässor i Sverige har kanske tio 
anställda.  I stora mässländer som 
England eller Tyskland kan vissa 
producenter ha 10 anställda som 
bara kör truck.  

Hur ser du på mässornas 
framtid i Sverige?

Det gjordes nyligen någon 
undersökning om mässor bland 
25-åringar. I svaren förekom 
ordet ”muggigt” rätt ofta. Något 
jag har full förståelse för. Det har 
stått still ganska länge. Förvisso 
har Stockholmsmässan utvecklats 
men tråkiga standardmontrar och 
blinkande lysrör i taken är tyvärr 
fortfarande vanligt förekommande 
på många mässor runtom i Sverige. 
Jag hoppas på en uppryckning 
vad det gäller formgivning och 
miljötänk. Där är vi inte riktigt i 
fas med hur arkitekturen ser ut i 
samhället i övrigt. Jag efterlyser 
mer mod och en högre nivå även på 
hemmaplan. Det är något jag tror 
att alla inblandade skulle ha något 
att vinna på.

TEXT /// PER WRANGENBERG

MMMÄSSA ///
Bakbelyst storformat

i materialet Artist heavy 

 
» MÄSSA «

Namnet mässa har upp-kommit eftersom stora marknader under medeltiden hölls i samband med större kyrkliga högtider. 

MMMÄSSA ///
Delicatomonter i Rolltex 

wide på Gastro Nord



19 20

Med Flexit går det att förmedla stora 
bildupplevelser på ett smart och smi-
digt sätt. Det tillåter alternering mel-
lan skarpa linjer och svepande mjuka 
former, bildtryck på framsida och/
eller baksida, rundlar eller fyrkan-
ter, högt, brett, stort eller smått. Allt 
är justerbart och går att anpassa in 
i minsta detalj. Mångsidigheten gör 
det möjligt att sätta upp storbildupp-
levelser överallt oavsett om platsen 
är butik, mässa, restaurang, TV, film 
eller teater. Flexit är dessutom lätt-
monterat och kräver varken verktyg 

eller större arbetsinsats. När vi bör-
jade med bilder på tyg var allt an-
passat efter de hårda konventionella 
skyltarna, berättar Werner. 

Det fanns inga system för att han-
tera och hänga upp tyg på ett enkelt 
sätt. Det enda som gick att göra var 
att sy en tunnel och sedan stoppa in 
ett rör, som folk i viss mån gör fortfa-
rande. Men det saknades ett bra sätt 
att montera upp de mjuka bilderna 
i ett rum. Folk släpade omkring på 
aluminiumprofiler som de skar till på 

TEXT /// PER WRANGENBERG  FOTO /// FELIX ODELL M.FL. 

nytt och åter på nytt för varje tillfälle. 
Jag var inte särskilt förtjust i tanken 
på att vara tvungen att släpa runt på 
en hög otympliga aluminiumrör. 

» Min tanke med Flexit går 
hand i hand med den jag 

hade när jag utvecklade de 
mjuka storbilderna «

Då fick jag idén till en upprullbar 
stång. I samma stund skrattade jag 
lite för mig själv och tänkte att det 
går ju såklart inte. Men sekunden ef-

Historien bakom

FLEXIT
teråt föll min blick på ett måttband i 
metall. Jag insåg att om det är upp-
rullbart så borde det här vara möjligt 
att lösa på ett liknande sätt.  

Vi experimenterade en del med den 
upprullbara stången för att till slut 
få den att fungera. Då kom vi också 
på det här med att stoppa in den i 
en tygstrumpa och sätta fast den på 
Flexit-stället, för att sedan kombi-
nera den ännu ett steg med kard-
borre. Nu har vi vidareutvecklat 
Flexit ytterligare. Istället för korta 

rörstumpar så har vi ett teleskoprör 
som går att dra isär. Många vill inte 
ha den rullbara stången och därför 
har vi övergått mer till böjda alumi-
niumprofiler. Min tanke med Flexit 
går hand i hand med den jag hade 
när jag utvecklade de mjuka stor-
bilderna. Att öka kommunikation-
en människor emellan och att göra 
storbild tillgänglig för alla i alla sam-
manhang.

Flexit är ett display system 
för stora bilder på mjuka 
material skapat av Big 
Image grundare, tillika 
pionjär inom storbild, 
Werner Schäfer. 
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HISTORIEN BAKOM FLEXIT ///
Bröllopdekor i USA av Carmona 

Design i Rolltex display



JULMARKNADER
22/11–20/12 Lübeck
Julmarknaden i Lübeck är vida 
känd och lockar tusentals besö-
kare varje år. Under ett besök i 
staden får man inte heller missa 
att titta in i Niedereggers marsi-
panbutik.

12/11–20/12 Köpenhamn
Julmarknaden på Tivoli i Kö-
penhamn är ett mysigt klas-
siskt resmål för shoppingsugna 
svenskar i juletid. Julpyntningen 
är mycket omfattande, på grän-
sen till vulgär enligt vissa, men 
danskarna är inte kända för att 
spara på krutet! 

29/11–7/1 Tallinn
Förra året listade den engelska 

tidningen The Times 
de 20 bästa julmarkna-
derna i Europa. Listan 
toppades av Tallinns 
julmarknad på Rådhus-
platsen i Gamla Stan. 
Under närmare 40 dagar 
fylls torget av små vackra 
försäljningsstånd med ett 
rikt utbud av estniska pro-
dukter och konsthantverk 
som till exempel honung, 
varma ylletröjor, lapptäcken, 
raggsockor, filthattar, glas och 
porslin. 

12/11–23/12 Liseberg, 
Göteborg 
Julen på Liseberg doftar av 
glögg och brända mandlar, 
klingar av julmusik och skratt 
från barn fulla 

av magpirr. Allt detta i ske-
net från 5 miljoner juleljus. 
Snö och is utlovas och inte 
minst besök från självaste 
Tomtefar. 

   3–5/12 Frediksdal,     
Helsingborg 
Här möts gamla jultraditioner, 
spännande utställningar och 
mat och hantverksmarknad och 
bildar en unik julstämning som 
bara kan upplevas på Fredriks-
dal. Aktiviteter och julstök för 
hela familjen pågår i varje hus, 
gård och herrgård. 

  27/11–6/1 Skansen,    
Stockholm
Julfirandet på Skansen börjar 
första advent. Då öppnar den 
traditionella julmarknaden, som 

startade redan 1903. Här dignar 
bodarna av mat, godsaker och 
julpynt. Brasorna tänds i de 
kulturhistoriska husen, där det 
också dukas julbord, pysslas 
och pyntas och granarna kläs.

22/11- 31/12 
Weihnachtszauber, Berlin 
Julmagi och marknad på Gen-
darmenmarkt, Berlins vackraste 
torg, Här kan du shoppa jul-
klappar, smaka på tyska julde-
likatesser och titta på julshow 
med akrobater, jonglörer och en 
hel gospelensemble. 

JUL à  la BIG
EXEMPEL PÅ PROJEKT GENOM ÅREN DÄR BIG IMAGE BIDRAGIT MED JULSTÄMNING. 
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LUDDE /// Installation

Åk till Thailand!

ALEJANDRO /// Print

Var med familjen, det är 
ju det julen handlar om.

CHARLOTTE /// Bildbearbetare

Julbordet på urmysiga Stallmästar-
gården och julmarknaden 

i Gamla stan.

GINGEN /// Print

Min drömjul vore att dagen före 
julafton ta Waxholmsbåten från 

Stockholm till Norrtälje och 
stämningsfullt glida fram i 

skärgården.

JOHANNA /// Vice VD

En skön helg i den varma 
stämningen på unika 
Green Hotel i Tällberg.

LILLIAN /// Konfektionen

Gå ut i skogen och njut av 
träden, fåglarna och snön.

REBECKA /// Bildbehandlare

Julmarknaderna på Konstfack 
och Beckmans är annorlunda 
och bra.

ALEX /// Konfektionen

Börja med julpyssel, bakning, 
matlagning, osv i god tid så 
att det blir njutbart!

VÅRA BÄSTA 
JULTIPS

1. Scendekor till Jörg Pilawa 
TV-show i Berlin. 150 kvm 

2. Sfäriska ljusballonger på 
fasaden på det anrika 
varuhuset Printemps i 
Paris 

3. Mount Everestutställning 
i Leipzig. Världens största 
panorama, gjord med 
airbrush
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