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Prisbelønnet designer bak nye KAFFE
Magasinet KAFFE har utviklet både det visuelle og redaksjonelle konseptet,
og blir nå tilgjengelig for et bredere publikum.
– Interessen for kaffe er stadig økende i befolkningen. Antall kaffebarer og
brennerier vokser år for år. Folk er opptatt av råvarer, opprinnelse og
bryggemetoder. Vi ønsker å svare på denne utviklingen ved å tilby
kaffeinteresserte mennesker et moderne og innholdsrikt magasin.
Det sier Bjørn Grydeland i Norsk Kaffeinformasjon. Han er redaktør for

magasinet, som har gjennomgått en forandring både visuelt og
innholdsmessig. I tillegg er magasinet nå å finne i Narvesen.
– Vi ville ta noen grep og lette etter en virkelig god redaksjonell designer,
sier Grydeland. Valget falt på Andreas Rød Skilhagen, som driver eget
designstudio og som har mange års fartstid som AD og designer. Han
tidligere redesignet Kapital, som vant gull i Visuelt, og Aftenposten Lørdag,
som mottok Merket for god design.
Skilhagen er opptatt av taktilitet og den fysiske leseropplevelsen.
– Kaffe handler om noe fysisk, om smak, lukt og sanselighet. Et fysisk objekt
er derfor en naturlig kontekst for tematikken, men det må også tilføye noe du
ikke kan tilby gjennom en digital løsning, sier Andreas Rød Skilhagen.
Det har også vært et ønske om å bryte med den tradisjonelle kaffe-estetikken.
– I et magasin som omhandler kaffe ender man lett opp med bilder fra
kaffebrennerier og brune kafeer. Gjennom å jobbe konseptuelt med den
visuelle journalistikken har flere av sakene i magasinet fått nye og uventede
grep, forklarer Skilhagen.
Magasinet Kaffe, som har blitt utgitt av Norsk Kaffeinformasjon siden 2008,
går fra å være et bransjeblad til å nå et bredere publikum gjennom løssalg.
Nå lanseres utgave 19 med nytt design, nytt format og ny distribusjon.
Magasinet er på 140 sider. Mindre bransjefokus, mer utadrettet, men
fremdeles et magasin for kaffeinteresserte. Med håp om også å nå de som er
på vei inn i en verden bestående av gode smaker, herlige dufter og
spennende land og mennesker.
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Norsk Kaffeinformasjon er et opplysningskontor for kaffe. Vårt formål er å
arbeide for et høyest mulig kvalitetsnivå på kaffe i Norge i alle ledd, både på
den ferdig brente råvaren vi kjøper i butikken, og på det ferdige brygget i
kaffekoppen i hjem og på utesteder. Norsk Kaffeinformasjon er samtidig den

norske fellesorganisasjonen for alle som arbeider med kaffe og kafferelaterte
virksomheter. Kontoret fremmer kaffe som kvalitetsprodukt og er næringens
nøytrale faginstans. Informasjonskontoret ble opprettet i 1962.
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