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Program 

10.00-10.30 
Registrering og morgenmad 

10.30-11.15 
Keynote oplæg 
Når byrummet er genstanden 
The Lost Palace i London er en unik interaktiv 
oplevelse, hvor man gennem et håndholdt device 
oplever en virtuel verden i det virkelige byrum. Kom 
med bag kulissen.  
Oplæg v. Tim Powell fra Historic Royal Palaces 

11.20-11.45 
Når genstanden fortæller sin egen historie  
Konkrete cases fra CAVI, hvor fysiske genstande 
bliver levendegjort og formidlet vha. avanceret 3d-
projektion, som f.eks. runestenen i Randers, Holger 
Danske, askekisten på Antikmuseet og den 
interaktive terrakottakriger på Moesgaard. Hør om 
CAVIs spændende udvikling og deres arbejde og 
processer. 
v. Jonas Oxenbøll Petersen fra CAVI 

11.50-12.05 
Om at udvikle ny formidling med 
udgangspunkt i genstandene  
Hvad sker der, når man lader hackere og kunstnere 
kigge på sine arkivalier og genstande og inddrager 
dem i udviklingen af ny formidling? Hør blandt 
andet om processen, da en spøgelsesskrive-
maskine blev udviklet til Hack4DK. Skrivemaskinen 
levendegør forfatteren Johannes Buchholtz gennem 
breve og fotografier fra Struer Museums samling. 
v. Jesper Bækgaard, Museumsleder på Struer 
Museum 

12.05-13.35 
Frokost, netværk og hands-on tech 

 
13.35-16.00 
SPOR I 
Udvikling af en ny udstilling 

13.35-15.35 Workshop om samskabelse 
Hvordan får vi borgerne til at bidrage til udviklingen 
nye museer på en meningsfyldt måde? 
v. Nis G. Madsen, selvstændig konsulent 

15.35-15.00 En god start 
Hvad skal man være opmærksom på, når der skal 
laves en ny digital udstilling? 
v. Ludvig Lohse fra MMEx 

SPOR II  
Udvikling af nye formidlingsformer 

13.30-14.15 Museomix  
Hvad er Museomix? Hvordan er det blevet arbejdet 
med at kombinere genstande og teknologi? 
Oplæg v. Jeanne Rank Schelde, selvstændig  

14.20-15.05 Vores Museum  
Oplæg om forsknings- og udviklingsprojektet Vores 
Museum med fokus på forskningsområder, formål 
og “nytte-effekt”.  
v. Anne Høgedal, projektkoordinator 

15.15-16.00 Hack4dk  
Oplæg om formatet Hack4dk, og hvordan det kan 
være med til at udvikle museumsformidling.  
v. Jacob Wang fra Nationalmuseet 

16.00-16.30 
Opsamling og tak for i dag  
 

 
Pris: Gratis for medlemmer. 695 kr. eks. moms. for ikke-medlemmer.                      Støttes af:  
Afmelding skal ske senest 24 timer før, ellers vil der være et no-show  
fee på 299 kr. 
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Keynote oplæg - Når byrummet er genstanden 
Tim Powell is a digital producer at Historic Royal Palaces, the 
independent charity responsible for looking after the Tower of 
London, Hampton Court Palace, Kensington Palace, 
Banqueting Hose, Kew Palace and Hillsborough Castle. He 
works in the Creative Programming and Interpretation team, 
the creative directors of the visitor experience for over four 
million visitors per year.
 
His focus is on how on-site digital technology can help fulfil 
the organisation’s mission to ‘help everyone explore the story 
of how monarchs and people have shaped society in some of 
the greatest palaces ever built’. His challenge is to do this 
without detracting from what makes palaces unique – the 
promise of travelling back in time and escaping the modern 
world. He considers it a bloody great job. 

 
Workshop om samskabelse 
Nis Grønager Madsen (f.1975) er forfatter, foredragsholder og 
selvstændig konsulent. Med en fortid som kommunal leder og 
udviklingskonsulent har Nis et indgående kendskab til 
kommunernes vilkår og udfordringer. Nis Grønager Madsen har 
arbejdet indenfor det kulturelle område som formidler og leder. 

Workshoppen vil indeholde en introduktion til samskabelse og 
etablering af et fælles sprog om samskabelse. Samtidig vil work-
shoppen give svar på: 
•Hvordan producerer vi museumsudstillinger i samarbejde med 
borgerne? 
•Hvordan bruger vi vores faglighed, når andre skal have del i 
produktionen? 
•Hvordan bliver vi en institution andre gerne vil bidrage til? 
 

             Støttes af:  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