
ODMs formidlingsseminar 2020

2.—3. marts 2020 · Horsens

Kreativitet og viden



Gamechanging, innovativ, nytænkende, banebrydende! 

Hvad betyder det egentlig? Og hvad kræver det at arbejde 
kreativt? 

Kreativitet og viden går hånd i hånd. Man er nemlig ikke født 
med kreativitet som en guddommelig vuggegave. Det er en 
arbejdstilgang som vi alle kan bruge. 

Evnen til at tænke nye tanker og ideudvikle kræver, at man 
mestrer sit fag, løbende udvikler sin kunnen, sin viden og sin 
risiko villighed. 

På dette seminar vil vi undersøge metoder og processer, 
som befordrer den kreative proces og produktive tænkning, 
med henblik på at bryde de vante tankemønstre.   
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Arbejdsgruppen bag formidlingsseminariet 2020

Birgit Pedersen, ARoS
Henrik Sell, Naturhistorisk Museum – Aarhus
Rikke Johansen Smidt, Viborg Museum
Karen Bech, Trapholt
Jakob Stig Nielsen

Desuden stor tak til alle sporansvarlige! Uden jer 
ingen spor

Kreativitet og viden

Kreativitet er efterspurgt, for derfra springer ny viden og andre måder at se verden på. 

I museumsverden er kreativitet derfor uundværlig. Både for at tænke nyt, men  også for hele tiden at blive 
bedre til at følge borgernes, gæsternes, brugernes ønsker og behov. Kreativitet er også hårdt arbejde, for 
hvad er nytten af at tænke kreativt, hvis ikke alle de gode ideer kan omsættes. 

Det og meget andet skal vi arbejde med på årets formidlingsmøde, som endnu engang særdeles kreativt er 
sat i scene af MID – Museumsformidlere i Danmark, der skal have stor tak for at have lavet et flot og gen-
nemarbejdet program. Jeg er sikker på, at kreativiteten vil blomstre!

 
Vel mødt

Nils M. Jensen 
Direktør, ODM
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09.30-10.15 Velkomst og registrering

09.45-10.15  Velkommen til nye deltagere 
Udvikling af personlige netværk øger dit udbytte af seminaret. For at gøre det let for dig at falde ind, afholder vi en uformel „velkomst“ 
for førstegangsdeltagere. Her får du lejlighed til at hilse på andre nye deltagere.

10.15-10.30 Velkomst v. ODMs direktør og MiDs formand 

10.30-11.15   Morten DD Hansen – museumsinspektør, TV-vært og influencer 
Videnskab er en metode. Det er hårdt arbejde, som ofte er både rutinepræget og kedeligt. Faktisk er det en vigtig 
erkendelse, at vi ikke for alvor smitter folk med vores fag. Så fedt er det altså ikke at sidde med store regneark for at 
tvinge signifikans ud af sine opdagelser. Information om krige, om videnskabelig metode kan du jo bare google. Til 
gengæld smitter man folk med begejstring – med alt det, du ikke kan google! Vores fineste opgave på museerne er 
derfor at give gæsten netop det. Vi skal smitte så meget, at gæsten efterfølgende selv bruger tid på at sætte sig ind 
i det stoffet og begynder at søge viden i bøger og på nettet. Det er først dér, det for alvor rykker. At begejstre fordrer 
imidlertid kreativitet – at man får nye idéer til historier, til formidling af stoffet. Hvordan fungerer dén proces egentlig 
på et naturhistorisk museum, hvor der ofte er en klassisk forståelse af, hvordan et museum ser ud og fungerer? Og 
hvordan fremmer man egentlig den kreative proces?

11.15-11.35  KAFFEPAUSE 

11.35-12.20   Mads Korsgaard og Pede B – hhv. psykolog, cand. psych. og rapper  
Hvad er kreativitet for noget? Og hvilke psykologiske mekanismer sættes i spil, når vi ”tænker kreativt”? Disse spørgs-
mål udforsker psykologen Mads Korsgaard og rapperen Pede B i en utraditionel sammenblanding af psykologfaglig 
forskningsformidling og freestylerap. Det umage makkerpar vil her løfte sløret for menneskehjernens kreative maskine-
ri og illustrere, hvordan freestylerapperens metoder kan udnyttes i alle mulige andre sammenhænge, når vi skal gene-
rere kreative ideer. Mads Korsgaard er psykolog, cand. psych., forfatter og foredragsholder med speciale i kreativitet. 
Pede B er en anmelderrost dansk rapper og den eneste tredobbelte vinder af MC’s Fight Night (DM i freestyle-rap). De 
har sammen udgivet bogen ”Aktivt Kreativ” på forlaget People’s Press og har i samarbejde med IBM eksperimenteret 
med at bruge den verdensberømte kunstige intelligens Watson som et kognitivt kreativitetsværktøj.

12.20-13.20  FROKOST 

13.20-13.50   Tinna C. Nielsen – antropolog, social iværksætter & inkluderende adfærdsdesigner  
Konkrete bud på; Hvordan adfærdsindsigter om mennesket kan bidrage til at tænke nyt, udvide perspektiver og 
ideudvikle. Hvordan vi kan bruge diversitet i den kreative proces og i at skabe nyt sammen. Hvordan vi kan bryde vante 
tankemønstre uden at det bliver alt for utrygt.

13.50-14.20   Amer Mahmutovic – Senior Manager, Guest Experiences i LEGO House  
I 2017 slog LEGO House i Billund for første gang dørene op for publikum. Et projekt der havde været undervejs i 7 år. Et 
projekt i verdensklasse med dertilhørende høje forventninger. Når man repræsenterer et af verdens stærkeste brands 
under mottoet „Det bedste er ikke for godt“, så er overliggeren sat temmelig højt. Og det er uanset om man taler om 
kvalitet af huset, de ansatte – eller de gæsteoplevelser huset leverer. Denne præsentation berører tankerne bag huset 
og kreativiteten bag dets tilblivelse. Der vil være en kort introduktion til gæsteaktiviteterne, og afslutningsvis en præ-
sentation af hvordan der måles på gæsteoplevelsen ved brug af NPS.

DAG 1 MANDAG
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DAG 1

14.20-14.50   Julie Borup Jensen – prof. MSO AAU, musiker, sygeplejerske og ph.d. i læringsorienteret innovation  
Kreativitet og viden hænger sammen på et utal af måder. Kreativitet kan være en måde at skabe ny viden på, og viden 
omsættes på forskellig vis i en kreativ proces. Kreativitet sætter fokus på vores værdier, forestillingsevne og ska-
bertrang, og kreativitet er stærkt knyttet til refleksion og læring i fællesskaber. Til lejligheden vil Julie fortælle om et 
forskningsprojekt, hvor kreativitet kom til syne på en overraskende og uventet måde.

14.50-15.00  KAFFE & KAGE 

15.00-16.30   En Hemmelig Klub – Museet for Særlige Ting 
Om legen som kunstform og en hemmelig duos tilgang til formidling, ideudvikling og brugerinddragelse. Undervejs 
snakker vi om forundring som fænomen og kaster os ud i legen med i fællesskab at skabe et helt nyt, og lidt særligt 
museum.

16.30-17.15   Michael Wikke og Steen Rasmussen – „Wikke & Rasmussens verden“ 
Kig med ind i Wikke&Rasmussens værksted og hør om parrets udviklingsarbejde, om hvordan DR TV Julekalenderen 
Julestjerner blev til mange år efter mødet med marsforsker og fysiker Jens Martin Knudsen, om Søren Kierkegaard 
som sort/hvid tv-underholdning og om hvordan ideer og kreativitet opstår, udvikles og bliver til virkelighed.

17.15-17.35  PAUSE 

17.35-18.10   Confession Sessions 
Giv los! Del sorger og glæder fra dit arbejdsliv med hele Museumsdanmark. Vi er i samme båd og bliver dygtigere af 
at udveksle erfaring med hinanden – både den dyrt betalte erfaring fra det der ikke gik helt efter planen og fra de sikre 
succeser. Hvis du gerne vil byde ind med et oplæg, så skriv til hej@jakobstignielsen.dk – helst senest 14.02.2020      

18.10-19.00  Mulighed for omklædning eller måske en øl i baren?

19.00-20.00  MIDDAG 

20.00   MiD’s Formidlerpris 2020 
MiD arbejder for synlighed, vidensdeling og netværk indenfor formidling på danske museer. Med mange inspirerende 
og vellykkede formidlingsprojekter - store som små - rundt om i landet, vil MiD gerne bringe de bedste af disse frem i 
lyset og påskynde særligt én ved det årlige ODM formidlerseminar. Det sker med uddelingen af MiD´s Formidlerpris. Vi 
håber at prisen vil motivere og inspirere landets museumsformidlere.

21.00 til ...  Pure Drunks byder op til fest & dans med alt godt fra 60erne til 80erne
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09.00-12.50  BØRN & UNGE · Museer som inkluderende læringsrum SPOR 1 

Årets Børn & Unge-spor tager udgangspunkt i et 4-årigt projekt „Inklusion – Viden og oplevelser for alle“, der er et samarbejde mellem 
Den Gamle By og Naturhistorisk Museum, Aarhus. Projektet handler om at give lige muligheder for læring og tilpasse udfordringerne 
til alle børn. Kom og vær med til at dele erfaringer og få ny inspiration gennem oplæg og diskussioner.

09.00-09.15 Præsentation og introduktion til dagen v/ Marianne Bager og Pernille Mølgaard Andersen

09.15-10.30   Café-præsentation og diskussion af projektet „Inklusion – Viden og oplevelser for alle“ 
— Om erfaringer på Naturhistorisk Museum v/ Pernille Mølgaard Andersen 
— Om erfaringer i Den Gamle By v/ Marianne Bager

 Det foregår i to grupper à to omgange, således at alle kommer hele vejen rundt.

10.30-10.45  KAFFEPAUSE 

10.45-11.45  Det inkluderende rum – Workshop 
Gennem forskellige øvelser udfordres deltagernes opfattelse af forskelligheder og inklusion.

11.45-12.00  Opsummering og spørgsmål 

12.00-12.40   Drøftelse af egen praksis  
Fælles drøftelse i mindre grupper:  

— Hvordan arbejder vi med det inkluderende på mit museum? Gør vi det? 
—  Hvordan kunne man bygge et forløb op på baggrund af oplægget? Tag gerne udgangspunkt  

i et eksisterende forløb eller et planlagt.
 — Har jeg fået noget med til min egen praksis?

  Efter gruppedrøftelse på 15 min., sættes grupperne sammen med en anden gruppe og udveksler. Oplægsholderne går 
rundt til grupperne og er til rådighed for spørgsmål, overvejelser og idéer. 

12.40-12.50  Fælles afrunding

DAG 2 TIRSDAG
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DAG 2

09.00-12.50 FORSKNING · Kreativ udvikling af ny formidling SPOR 2

Forskningssporet tager afsæt i erfaringer fra det store Vores Museum-program, hvor otte museer 2016-2020 samarbejder med alle 
landets universiteter om at fremme kulturelt medborgerskab gennem brugerinddragelse. I sessionen inviterer vi inden for i Vores 
museums maskinrum. Du kan selv prøve at arbejde kreativt med at designe nye formidlingsformer sammen med andre. Det sker ved 
at spille Vores Museumsspillet. Her får du trænet konkrete udviklingsredskaber, der kan bruges både i små og store organisationer. Du 
får også lejlighed til at dele din viden og diskutere erfaringer sammen med andre. Sessionen praktiserer kreativitet, hvor hånd, hjerte 
og hjerne spiller sammen.

9.00-09.20   Indledning af dagen v. professor Kirsten Drotner, SDU og leder af Vores Museum 
Hvordan kobles forskning og praksis i museumsformidling – med afsæt i Vores museum?

09.20-09.30   Introduktion v. ph.d. Kristina Madsen og ph.d. Rameshnath Krishnasamy, AAU og Vores Museum 
Introduktion til Vores Museumspillet

09.30-11.00   Spillet er i gang 
Hvert spillebord består af fem personer, og I har forskellige museumsroller i spillet. Her får du konkret erfaring med at 
designe nye, inddragende formidlingsformer sammen med andre.

11.00-11.15  KAFFEPAUSE

11.15-12.00   Hvad tager vi med? 
Diskussion i bordgrupper. Tilrettelæggerne cirkulerer ved bordene som facilitatorer.

12.00-12.30   Det kreative udviklingsarbejde i hverdagen 
 Fælles diskussion. Fokus på, hvordan vi bygger bro mellem forskning og praksis og  
hvordan vi skaber rum til kreativ udvikling af formidling i en travl hverdag.

12.30-12.40  Opsamling og afrunding
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09.00-12.50 KOMMUNIKATION · Klog på Google Ads og Facebook retargeting SPOR 3

Arbejder du med markedsføring på dit museum, og mangler du viden og indsigt i den digitale del af markedsføringen, som fylder sta-
digt mere? På dette spor får du et dybere indblik i online marketing. 

09.00-09.10 Velkomst v/ Nina Seirup og Marie Kirstine Elkjær

09.10-12.50  Workshop m/ Kasper Hundebøl Hamann – online marketing specialist
   Du klædes på til at forstå mulighederne med annonceringen via Google Ads og gå i dybden med Facebook-annonce-

ring. Vi dykker ned i forskellene på de to annonceringsformer, og ikke mindst hvordan de kan spille sammen.

  Vi klarlægger mulighederne for at ramme de besøgende, der allerede besøger og interagerer med jeres website med 
Facebooks retargeting. Og du bliver klogere på Facebooks pixel og de mange muligheder der er med den mere målret-
tede annoncering.

  Indlægsholder er Kasper Hundebøl Hamann, der de sidste 5 år har drevet eget firma i Esbjerg med et fokus på at skabe 
synlighed og målbar effekt på de sociale medier via annoncering. Kasper har med sin lettere nørdede programmørbag-
grund arbejdet både strategisk og helt lavpraktisk med annoncering og indhold på de sociale medier. Han er en erfaren 
underviser og sparringspartner og har gennem de sidste snart 20 år arbejdet i web- og reklamebranchen.

DAG 2
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FÆLLES  

12.50-13.35  FROKOST

13.35-14.20   Peter Vuust – Cand.scient., ph.d., jazzmusiker, komponist og hjerneforsker 
I dette foredrag zoomer Peter Vuust ind på kreativitet og innovation, og de grundlæggende forudsætninger for at vi kan 
tænke nyt. Her tager han udgangspunkt i jazztrompetisten Clark Terrys koncept for, hvordan man bliver en fremragen-
de jazzmusiker: Imitate, Assimilate, Innovate. Det betyder kort fortalt, at man ikke kan tænke nyt, hvis man ikke lærer at 

„tænke gammelt“ først. Man skal imitere det, der allerede eksisterer. Derefter skal man assimilere det, dvs. få det helt 
ind under huden. Først når disse to forudsætninger er opfyldt, kan man skabe nyt og innovere på en meningsfuld måde.

14.20-14.40  KAFFEPAUSE 

14.40-15.25    Kjeld Fredens – læge, hjerneforsker og forfatter 

“ Et netværk af hjerner“: For at være lærenem og opfindsom, skal man være en social skabning. Det betyder, at den 
kreative organisations vigtigste forudsætninger handler om den kultur og den moral, som kan udvikle og dyrke et 
netværk af hjerner. Denne kollektive intelligens kan både reducere stress og fremme ideudvikling.

15.25-15.40  Opsamling

15.50-16.00  Afslutning 

DAG 2



PRAKTISK 

DELTAGERPRIS
Deltagerpris for deltagere fra en medlemsinstitution eller studerende: 600,-.
Deltagerpris for alle andre deltagere: 2.100,-.
(Herudover betales der for ophold, fuld forplejning, inkl. drikkevarer til hovedmåltiderne og øvrige udgifter).

              TILMELDING 
 

Bindende tilmelding foretages via ODMs hjemmeside www.dkmuseer.dk

Sidste frist for tilmelding er 07.02.2020, kl. 12.00

KONTAKTADRESSE 
Organisationen Danske Museer 

Lene Larsen,  
ll@dkmuseer.dk

MØDEADRESSE
Hotel OPUS Horsens  
Egebjergvej 1, 8700 Horsens 
info@hotelopushorsens.dk · Tlf. 7625 7200

HELE SEMINARET
inkl. forplejning
MED overnatning i
eneværelse
4.300,-

HELE SEMINARET
inkl. forplejning
MED overnatning
i delt dobbeltværelse
4.100,-

HELE  
SEMINARET
inkl. forplejning
UDEN overnatning
3.600,-

FØRSTE SEMINARDAG,
mandag 02.03.20
MED middag,
UDEN overnatning
2.100,-

FØRSTE SEMINARDAG,
mandag 02.03.20
UDEN middag,
UDEN overnatning
1.600,-

ANDEN SEMINARDAG,
tirsdag 03.03.20
UDEN middag,
UDEN overnatning
1.600,-

Vi kan desværre ikke garantere, at den valgte indkvarteringsform er mulig. Hvis der er problemer, hører du fra os.


