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MINI WORKSHOPSkab din egen fortælling
MINI WORKSHOP OM AUDIOFORMIDLINGS MULIGHEDER 
Gennem vores samarbejde med kulturinstitutioner har vi erfaret at den 
viden EnergiLeg har indenfor audioformidling er vigtig at dele. Disse 
mini-workshops er en del af vores bidrag til den digitale transformation 
indenfor formidling – både indenfor og ude i landskabet. Derudover kig-
ger museer, naturparker og oplevelsescentre i retningen af bæredygtige 
vandalsikre installationer, som kan stå ubemandet og samtidig minimale 
etablerings- og driftsomkostninger.  

MÅL
Invester to timer, og få indblik i hvordan EnergiLegs teknologi og fysiske 
installationer kan anvendes som et stærkt formidlingsgreb og indgå 
som del af den totale oplevelse af jeres kultursted.   
 
Med afsæt i jeres eksisterende ideer og ønsker, afprøver vi en Story-
Teller, ser på teknologiens muligheder og designer en fortælling – alt 
sammen for at undersøge om denne løsning er den rette i forhold til den 
oplevelse I ønsker at skabe.

MÅLGRUPPE
Alle som arbejder med formidling – formidlere, museumsdirektører, 
museumschefer, museumsinspektør, kommunikationschef m.fl. 

ANTAL DELTAGERE:  
8-12 deltagere 

 

PROGRAM
Forud for workshoppen tager vi et kort 
telefonmøde for at afklare forventnin-
ger og behov. Med det afsæt designer 
vi en miniworkshop – her er et  
eksempel på en agenda til en 2-timers 
workshop: 

• Kort introduktion til StoryTeller – et  
nytænkende og innovativt formidlings-
medie 

•  Eksempler på designs og erfaringer 
blandt andet fra Kongernes Jelling, 
Værftsmuseet i Helsingør, Jernkysten og 
Naturstyrelsen

• Erfaringer fra adfærdsanalyser 

• Fif til den gode fortælling  

• Design af jeres fortælling 

• Optagelse af jeres fortælling  
– vi medbringer udstyr 

• Test af fortælling på StoryTeller  

Jeg var dybt imponeret af, hvordan vi sammen fik skabt 
et egentlig produkt i løbet af meget kort tid.  
Det var en meget pædagogisk workshop”  
- Ulla Schaltz, Direktør for museum Lolland Falster

Allerede under workshoppen blev hovedet fyldt med 
gode ideer til mulige anvendelsesmuligheder hjemme 
på museet” -Morten Teilmann-Jørgensen Museums-
chef hos Kongernes Jelling, Frøslevlejrens Museum  
og Kommandørgården på Rømø 
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