
Stasjon
Den nedlagte bensinstasjonen 

foran Dora i Trondheim har fått 
nytt liv gjennom en nevenyttig 

jentegjeng som lager skatter av 
gamle møbler, syr barneklær og 

selger fotografier.  

Heimlaga
Maria Haugnes har gjort hobby 
til god butikk gjennom salg av 
heklede luer, slips og bikinier, 

som alle bærer preg av å være 
heimlaga. 

Ingrid  
Riddervold  

Design
Ingrid Riddervold skaper 

håndlagd brukskunst basert på 
gjenbruk og nostalgi. Vi kjenner 

henne fra blant annet melke-
kartonglommeboka. Hun er et 

godt motstykke til en verden av 
bruk og kast.  

Ablemagic
Ablemagic er spillutviklings-

firmaet som tok utgangspunkt 
i én historie. Historien vokste 

seg stor, over i flere plattformer 
og med nye virkemidler. Unike 

spillopplevelser står i fokus, 
uavhengig av kjønn, alder og 

bakgrunn. 

   Riot Factory  
Riot Factory er et plateselskap 
med store ambisjoner, dannet 

av en musikkfrelst gjeng. Samlet 
har de bred erfaring fra både 

kunst- og musikkbransjen.  

  *Sptzbrgn
Sptzbrgn er designbyrået som 
har tatt på seg oppgaven med 

å modernisere den norske 
kulturarven. Inspirert av broderi-

elementer fra Norges mest 
kjente kvinnebunader har de 

laget en kolleksjon vakre 
bunadsslips.  

For tredje gang inviterer Partnere for Nyskaping, NTNU, NTE og SpareBank 1 
SMN til en hyllest til trønderske nyskapere og kåringen av årets Designspirer. 

Årets tema “Opp av skuffen” handler om å tørre å vise fram og realisere ideene sine, men og 
om alle de skuffelsene og motbakkene man må kjempe seg igjennom som entreprenør.

Konferansier Ine Hoem tar oss gjennom en kveld med musikk fra Sigurd Julius og Departure, 
designstunt, gode historier fra bl.a. Norsk Fiaskomuseum  og Calles Riesling – og selvsagt ut-
deling av priser. 

Vi deler ut 150 000 kroner fordelt på tre priser: en fagpris, en næringspris og en folkets pris. 

FOLKEJURY
Du kan fremdeles være med og stemme frem din favoritt-
spire. Både på Facebook og i salen under arrangementet.
 
NÆRINGSLIVSJURY
Konserndirektør i Sparebank 1 SMN Vibeke Solberg Forås, 
Markedsdirektør i Næringsforeningen i Trondheim Torgeir 
Sølnes og industridesigner og AD i Bennett Ingvild Suorza 
Svean.
 
FAGJURY
Industridesigner Per Finne, Billedkunstner og professor ved 
NTNU Alex Booker, Industridesigner og førsteamanuensis 
ved NTNU Trond Are Øritsland og forsker og prosjektleder 
Hilde Østerås Berntsen.
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