Pressmeddelande, 25 mars 2009   LAT & Creators Inn by Elvine öppnar gratis kapselhotell i Göteborg  Kreativa kollektivet LAT och projektet Creators Inn by Elvine insåg att de hade ett gemensamt intresse i att erbjuda besökande kreatörer gratis boende i Göteborg. Nu går de samman och öppnar stans första kapselhotell, som dessutom är helt gratis att bo på.

Begreppet Kapselhotell härstammar ifrån Japan och beskriver hotell med minimala privata krypin, främst för trötta affärsmän som inte hinner hem mellan arbetspassen, men med större gemensamma utrymmen för bad och avslappning. Något som påminner om tankarna bakom LATs lokaler på Lindholmen i Göteborg:
– Efter ett flertal arkitektoniska experiment i skala 1:1 kom vi fram till att man kan minska sovrummet storlek avsevärt utan att kompromissa med komforten. På så sätt kunde vi frigöra större gemensamma ytor, säger Torsten Ottesjö, arkitekt och en av medlemmarna i LAT.

LATs lokaler kombinerar arbetsplats och boende, med stora gemensamma utrymmen som inkluderar arbetsplatser, musikstudio, läshörna, kök och matplats, toalett, dusch, verkstad i källaren och fyra sovkapslar. Det är en av dessa sovkapslar som nu har inretts tillsammans med Creators Inn by Elvine och lånas ut till besökande kreatörer gratis. Kapseln är ljudisolerad så att gästerna kan vila ut i en rogivande miljö. Speciell ventilation förser rummet med frisk luft. Städning och rena lakan ingår. Dessutom erbjuds gratis trådlöst internet och förbrukningsprodukter så som schampoo, balsam, tandborste och tandkräm – precis som på alla andra hotell. 

– Utöver glädjen hos de besökande kreatörerna när vi erbjuder dem gratis boende, leder deras närvaro till ett intressantare Göteborg och ger massor av positiva ringar på vattnet, säger Jesper Larsson, VD för designbyrån Next Century Modern och initiativtagare till Creators Inn by Elvine.

Creators Inn by Elvine startades hösten 2008 av designbyrån Next Century Modern och det Göteborgsbaserade klädmärket Elvine och erbjuder besökande kreatörer gratis korttidsboende i hotelliknande miljöer. För att hitta lämpliga gäster samarbetar de först och främst med oberoende arrangörer i Göteborg, men tar även emot intresseanmälningar från allmänheten via sin hemsida.

Till dags dato har bland annat följande gäster checkat in och ut på Creators Inn by Elvine: soulmusikern Jomo (SE), garagebandet The Vibrarians (US), Niklas Åström (SE) gitarrist i bandet EF, mångsysslaren Momus (UK), modedesignern Sara Forsberg (SE), konstnärerna Olof Olsson (SE/DK) och Mako Ishizuka (JPN), elektroduon Fagget Fairys (DK) samt dansaren och koreografen Lotta Melin (SE).

Läs mer om Creators Inn by Elvine på: http://www.creatorsinn.com


###


För mer information: Jesper Larsson, VD Next Century Modern, +46 (0)734 412190  /  jesper@ncmab.se
Torsten Ottesjö, Arkitekt LAT, +46(0)706 677951  /  torsten@latast.se 
Om LAT LAT är ett kreativt kollektiv som "producerar idéer och löser problem". Läs vidare om LAT på: www.latast.se  Om Next Century Modern Next Century Modern AB är en multi-disciplinär design- och kommunikationsbyrå, som även producerar det framgångsrika presentationsevenemanget Pecha Kucha i hemstaden Göteborg. Läs vidare på www.nextcenturymodern.com och www.pecha-kucha.se 

Om Elvine Elvine är ett Göteborgsbaserat klädmärke som gör "sofistikerade kläder för osofistikerat beteende". Läs vidare om Elvine och se deras kläder på: www.elvine.se




