
OPLEVELSENS 
ARKITEKTUR
 Invios attraktionskonference på Vikingeskibsmuseet 

15. november 2018 10.00-16.00



Hvilke byggesten er nødvendige for at skabe gode 
oplevelser? Og hvordan vi skaber gode oplevelser 
imellem attraktioner og gæster? 
 
Konferencen OPLEVELSENS ARKITEKTUR stiller 
spørgsmålstegn ved oplevelsens DNA. Vi har  
inviteret skarpe oplægsholdere fra hele branchen til 
at svare på hvilke fysiske, sociale og imaginære rum 
gode oplevelser opstår i. 

Vi gentænker museet som attraktion, og som en 
ramme for oplevelser - og zoomer ind på spørgs-
målet om Vikingeskibsmuseets fremtid. 

Kom og deltag i diskussionen om, vi udvikler vores 
kulturattraktioner og museer. 

OPLEVELSENS 
ARKITEKTUR
 

TID OG STED
Torsdag d. 15. november 2018  
kl. 09.45 – 16.00 

Vikingeskibsmuseet  
Vindeboder 12 
4000 Roskilde 
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OPLÆGSHOLDERE
Claus Kjeld Jensen er museumsdirektør for 
Vardemuseerne og Tirpitz. Tirpitz er en 
museumsattraktion placeret i Blåvand, i det 
alleryderste Vestjylland - hvor publikums- 
tilstrømningen har oversteget alle forventnin-
ger. Claus giver hans bud på hvorfor.

Esben Danielsen er direktør i Lokale og 
Anlægsfonden. Esben vil tale om, hvordan 
oplevelsesindustrien buldrer afsted, og han 
vil argumentere for at det afgørende for 
skabe virkelig gode oplevelser er ‘helheden’ 
– altså sammenhængen mellem tid, sted og 
indhold.

Flemming Sørensen er lektor i Erhvervs-
økonomi ved RUC og en del af Invio. Flem-
ming forsker i oplevelser, innovation og 
cirkulærøkonomi i turismen. Han vil tale om 
tematiserede oplevelser med fokus på res-
taurantoplevelsen på Middelaldercentret i 
Nykøbing Falster. 

Johanne Bugge er rådgiver og indehaver af 
Experience Consult. Johanne kommer med 
10 gode råd til attraktionsudvikling, baseret 
på hendes erfaringer fra hendes arbejde som 
konsulent i turismen og oplevelsesøkonomi.  

Jørgen Ole Bærenholdt er professor i Sam-
fundsgeografi ved RUC og projektleder for 
Invios attraktionsspor. Han har forsket i turis-
toplevelser i praksis siden 2000 og interesser-
er sig nu særligt for turisme i forbindelse med 
designede steder, landdistrikter, social mobi-
lisering og den cirkulære økonomi. 

Rasmus Lybæk er direktør og grundlæg-
ger af Useeum, en fælles formidlingsapp til 
museer. Ifølge Rasmus er det gode indhold 

langt vigtigere end teknik, når det kommer 
til at skabe gode digitale oplevelser. Rasmus 
fortæller om, hvordan Useeum arbejder med 
at skabe narrativer og spil, som tilføjer en 
ekstra dimension til museumsbesøget og ska-
ber oplevelser, der binder museerne sammen 
på tværs.

Thomas Skou Grindsted er samfunds-
geograf ved RUC, og beskæftiger sig med 
byudvikling, miljøattraktioner og klimaforan-
dringer. Thomas er en del af Invio, hvor 
arkitektur og bydesigns betydning for at-
traktionsudvikling er centrale temaer. Han er 
konferencens ordstyrer. 

Tinna Damgård-Sørensen er museumsdirek-
tør for Vikingeskibsmuseet. Tinna vil fortælle 
om hvordan Vikingeskibsmuseet arbejder 
med at skabe mindeværdige oplevelser, og 
hun vil løfte lidt af sløret for hvordan fremtid-
en kunne se ud for museet.  

Veronica Blumenthal er PhD kandidat på 
Universitetet i Stavanger i Norge. Veronica vil 
tale om hvordan man kan forsøge at designe 
sine oplevelsesprodukter for at skabe ‘immer-
sive experiences’. Det er oplevelser, der er 
så opslugende og involverende at man totalt 
glemmer alt som foregår rundt om én - inklu-
siv tid, sted og selvbevidsthed. 
 
Jesper Harding og Rune Brink er hhv. direk-
tør og designer i Yoke. Yoke arbejder med 
rum, lys og interaktionsdesign til at skabe 
oplevelser og formidling for udstillinger, 
museer og besøgscentre herhjemme og i 
udlandet. De vil fortælle om Yokes koncep-
tudviklingen og design af udstillingen “Stig 
Ombord” for Vikingeskibsmuseet sidste år.  
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PROGRAM
 

09.45   Ankomst og morgenmad 

10.00   Velkomst 
  Thomas Skou Grinsted, Adjunkt i  
	 	Geografi,	RUC
  Jens F. Jensen, Professor i Oplevelses- 
	 	teknologi,	AAU	&	Leder,	Invio	
 

10.10   En attraktion i forandring  
  Tinna Damgård-Sørensen, Direktør,  
  Vikingeskibsmuseet 

10.40  Den gode oplevelses elementer 
  Jørgen Ole Bærenholdt, Professor i  
	 	Samfundsgeografi,	RUC

 
11.00  10 gode råd til attraktionsudvikling   
	 	Johanne	Bugge,	Rådgiver,	 
	 	Experience	Consult	

11.25   Rundvisning på Vikingeskibsmuseet 
  Vi tilbyder fire forskellige rundvisninger  
  og blik på Vikingeskibsmuseet.  
  Se beskrivelsen s. 6.  
 

12.00  Frokost i Biografen
 
 

13.00   Saloner 
  Efter frokost deler vi publikumsgrup- 
  pen i to hold. Se programmet for sa- 
  lonerne på den følgende side.

14.00   Pause
  Vi mødes igen i Biografen

14.15  ‘Ikke-brugere’ på museumsbeøg 
  Claus	Kjeld	Jensen,	Direktør,	 
  Vardemuseerne / Tirpitz

14.45 Kaffe og kage  

15.00		Oplevelser	er	stedsspecifikke
 	Esben	Danielsen,	Direktør,	Lokale	og		
  Anlægsfonden 

15.30   Opsamling 
  Thomas Skou Grindsted, Adjunkt i  
	 	Geografi,	RUC	
 

15.45   Netværk

16.00   Tak for i dag

4



SALONER
 

Salon 1: FORSVIND IND I OPLEVELSEN 
Sted: Sylokalet 

13.00  Gamification	 
  - oplevelsens ekstra dimension
 	Rasmus	Lybæk,	CEO,	Useeum

13.30  Opslugt ombord på et vikingeskib  
  – Immersion på Vikingeskibsmuseet
  Veronica Blumenthal, PhD Studerende,   
		 	Universitetet	i	Stavanger,	Norge		

Salon 2: DEN TEMATISKE OPLEVELSE 
Sted: Biografen

13.00   Stig ombord på Vikingeskibet 
  Jesper Harding, Adm. Direktør  
	 	&	Rune	Brink,	Designer,	YOKE 

13.30   Attraktionen i attraktionen
 	Flemming	Sørensen,	Lektor	i	 
	 	Erhvervsøkonomi,	RUC		



FIRE RUNDVISNINGER 

1 SKIBENE SET FRA ET AKTIVT DELTAGER PERSPEKTIV 
Gennem håndværksformidling og workshops bestræber vi os på at skabe sam-
men-hæng mellem teori og praksis. Ved at angribe formidlingen af skibene som en  
kropslig oplevelse, inddrager vi gæsten i at afprøve de materialer og værktøj som 
skibene er et udtryk for.
Marie Krogh Nielsen, Koordinator for publikumsformidlingen
Silas Tavs Ravn, Håndværksformidler 

2 SKIBENE SET FRA BØRNEHØJDE
 ’Hvorfor er skibene helt sorte? – er det en slags vikingecamouflage?’ 
 Om vores erfaringer med at tage udgangspunkt i børns indtryk og oplevelser af skibene  
 i undervisning, som en måde at skabe fælles oplevelser og vedkommende fortællinger 
 om skibenes kulturhistoriske betydning. 
 Kathrine Noes Sørensen, Undervisnings og udviklingsansvarlig, Skoletjenesten 

3 SKIBENE SET FRA ET SKULPTURELT PERSPEKTIV
 Roen, renheden og den uforstyrret æstetik er den bærende præmis for det centrale 
 oplevelsesrum omkring de fem Skuldelev skibe – en præmis med afgørende indflydelse  
 på fortællinger, formidlingsgreb og udtryk i de omkringliggende udstillingsarealer.  
 Enkelheden skaber et mulighedsrum for både museumsgæst og museum. Skibene står 
 åbne for forskellige blik, fortolkninger, perspektiver, reaktioner og interaktioner, som en  
 næste uudtømmelige kilde til forskning, historiefortælling og inspiration. 
 Louise Kæmpe Henriksen, Inspektør udstillingsteamet

4 SKIBENE SET SOM EN LEVENDE KULTURARV
 Hvordan kan vi få vragstumper til at opstå i gæstens bevidsthed som levende skibe med  
 sejl, rig, mandskab og kulturel sammenhæng? – uden at fastlåse deres oplevelse med  
 billeder og kulisser. Når gæsten møder håndværkeren der bygger skibe, syr sejl og slå 
 tov. Når gæsten, ved egen kraft, bevæger sig ud i landskabet i en åben klinkbygget 
 båd. Opstår de byggesten som gør gæsten i stand til at skabe et billede af skibene som  
 en levende kulturarv.
 Søren Nielsen, Chef for maritim håndværk og rekonstruktion

 
Oplev hvor afgørende et formidlingsfokus er for din museumsoplevelse,  
når du bliver vist rundt af én af fire fagligheder blandt Vikingeskibsmuseets  
klenodier - skuldelevskibene.  
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1 Biografen - vores mødested  
2 Vikingeskibshallen    3 Særudstillingen: ’Stig om bord’   
4 Sylokalet 
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Invio - Innovationsnetværket for Oplevelsesøkonomi  
www.invio-net.dk
Fotos: Vikingeskibsmuseet

http://www.invio-net.dk

