MoOZ Seminar # 1
ApEx afvikler den 21. januar 2010 i regi af projektet MoOZ
– Mobile OplevelsesZoner et seminar om muligheder og
eksempler på brugen af mobile medier i forbindelse med attraktioner, museer, events og forlystelser. Seminaret er det første
i en række åbne arrangementer, der vil blive afholdt i forbindelse med
MoOZ-projektet.
Alle interesserede indbydes hermed til seminaret, som afholdes på
Lindholm Høje Museet, Vendilavej 11, 9400 Nørresundby.

Program, torsdag 21. januar:
13.00 – 13.15 Velkomst og introduktion
13.15 – 13.45 Kåre Dyvekær, Sommerland Sjælland: Erfaringer og
		
visioner for brug af mobiltelefonen i forlystelsesparker
13.45 – 14.15 Anders Mogensen, Seismonaut: Den digitale turist og
		
fremtidens digitale turismeinformation
14.15 – 15.15

Kaffepause og demonstration af Vikingeruten

15.15 – 15.45 Frederik Hauch Jensen, Little Big Ideas:
		
Events – mobile medier og muligheder
15.45 – 16.15 Kjetil Sandvik, Københavns Universitet og Jacob
		
Knudsen, Vejle Museum: Mobiltelefon, web 2.0 og
		
konspirationsteori som historieformidler
16.15 – 16.30 Afrunding og forfriskning
Tilmelding senest den 15. januar pr. mail til sl@apex-center.dk

Vikingeruten
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Deltagelse er gratis, men vi vil opkræve et no-show gebyr på 400 kroner i tilfælde af udeblivelse.
Afbud skal meddeles til Susanne Larsen på
6j\bZciZYGZVa^in<VbZ
sl@apex-center.dk senest den 20. januar kl. 12:00.
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Om MoOZ-projektet

Det overordnede formål med projektet er at skabe samspil om innovation, videndeling og videnopbygning for
mobile og lokationsbaserede tjenester i den nordjyske regions attraktioner. Derudover er formålet at udvikle
nyt oplevelsesorienteret mobilt indhold og at udbrede IKT til attraktioner og forlystelsesparker. Endelig er
formålet med projektet at indsamle viden om, hvilke mobile tjenester og digitalt indhold forbrugerne efterspørger og bruger i bestemte brugssituationer.
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Om de enkelte oplæg og oplægsholdere
Kåre Dyvekær: erfaringer og visioner for brug af mobiltelefonen i forlystelsesparker
I en tid hvor mobiltelefonen betragtes som et ”medlem af familien” har Kåre Dyvekær prøvet at indarbejde mobilteknologi i Sommerland Sjællands forlystelser og oplevelser. I starten hang det meget sammen med markedsføring, primært SMS teknologi, men som årene er gået, har parken i sig selv fået sin egen platform og blanding af
teknologier, og oplægget vil berøre både flop´s og succeshistorier fra denne udvikling. Dyvekær er overbevist om,
at teknologi og interaktion vinder frem i forlystelsesparker og formidlingscentre mv. Derfor er der to tilgange til
feltet; dem der tager teten og er med fra begyndelsen – med de knubs det giver, og dem som venter til, at der er
standarder og gennemprøvede produkter og løsninger på markedet. Kåre Dyvekær tager gerne nogen knubs, og
vil gerne have flere med i kampen.
Kåre Dyvekær har gennem mere end 10 år været i Sommerland Sjælland, og købte det for 3 år siden. For 7 år
siden fik han ideen til at styre ting i parken med mobiltelefonen og for godt 5 år siden stod verdens første ”TeleSplash” klar. En vandkanon der styres direkte fra din mobiltelefon. Siden er der kommet mere til, både med SMS,
MMS, Bluetooth mv. Det er det indre legebarn, der primært er drivkraften, og så ”det kan ikke lade sig gøre” som
en udfordring. Det er både en ulempe og fordel ikke at være teknisk uddannet. Det er ærgerligt ikke selv at kunne
lave alt programmering og teknik, men på den anden side ser Dyvekær ikke begrænsninger men hele tiden muligheder.

Anders Boelskifte Mogensen: Den digitale turist og fremtidens digitale turismeinformation
Turisternes købs- og informationssøgningsadfærd er under kraftig forandring og heri spiller internettet og den
digitale kommunikation en større og større rolle. Turisterne nøjes dog ikke længere med at søge efter turistinformation, som passivt læses på nettet. De stiller spørgsmål, debatterer, anmelder og deler billeder og videoklip på
nettet. Det stiller helt nye krav til fremtidens digitale turismeinformation. For hvordan kommunikerer man med
den digitale turist? Hvordan ser fremtidens innovative markedsføringsstrategi ud. Hvordan understøttes turistens
oplevelser via de nye medier?
Anders Boelskifte Mogensen er partner i Seismonaut. Seismonaut er et strategisk innovationshus, der hjælper
virksomheder og organisationer med at navigere i den digitale udvikling. I turismesammenhænge er Seismonaut
blandt andet kendt for samarbejdet med midtjysk turisme, og som produkt deraf, håndbogen “Den Digitale
Værktøjskasse”.

Frederik Hauch Jensen: Events – mobile medier og muligheder
Oplægget tager udgangspunkt i Little Big Ideas mobile “økosystem” designet til
Roskilde Festivalen. LBI drifter og vedligeholder 3-4 live mobilapplikationer, leverer brugergenereret indhold til 20 storskærme, hoster døgnåben pengeløs mobilgenopladning og distribuerer applikationerne til over 100 forskellige lande.
Little Big Ideas er et mobilt udviklingshus, som har specialiseret sig i mobilplatformen som medie og kommunikationsværktøj. LBI vil gerne være berømte og
værdsatte for at give deres kunder smæk for skillingerne med udgangspunkt i
solide forretningsmodeller på en udfordrende og spændende platform. Little
Big Ideas kunder spænder fra Microsoft til Roskilde Festivalen. Frederik
Hauch Jensen er medejer af Little Big Ideas, som er etableret i 2004.
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Kjetil Sandvik og Jacob Knudsen - Mobiltelefon, web 2.0 og konspirationsteori som historieformidler
Oplægget vil fortælle om et nyt spil om Vejle bys historie udviklet til Vejle Museum og med sprogskoleelever som
målgruppe. Byrummet og dets bygninger, gader, torve, broer er selve spilpladen, mobiltelefonen og web 2.0-tjenester som Google Maps, Flickr, YouTube er navigations- og informationsværktøjerne, og deltagernes egen kreativitet er selve drivkraften når de inviteres til en udfordrende og udforskende leg med byens historie i form af en
konspirationsteori af Dan Brownske dimensioner.
Jacob Knudsen og Kjetil Sandvik har begge studeret dramaturgi ved Aarhus Universitet og har begge lange karrierer bag sig som teatermagere. De har i de senere år udviklet nye formater for kulturformidling som trækker på
teatrets virkemidler og på den dramatiske fortællings dramaturgiske og pædagogiske potentialer. Sammen har de
udviklet deltagelsesbaserede projekter for Vejle Museum, Esbjerg Museum og Trapholt Kunstmuseum. Jacob har
i kraft af sin tilknytning til Vejle Museum udviklet adskillige udstillingsprojekter, som netop har eksperimenteret
med nye formidlingsformer og publikumshenvendelse. Kjetil har som medieforsker i en årrække arbejdet med
bl.a. computerspil og rollespil og med de nye og ofte både tværmediale og deltagelsesorienterede kommunikationsformer som mobilteknologi og web 2.0 muliggør.

Vikingeruten
Vikingeruten er et nyt spil, der foregår på - og mellem de fire største attraktioner med tilknytning til vikingerne i
Himmerland og omkring Limfjorden, nemlig Fyrkat, Aggersborg, Lindholm Høje og Sebbersund. Året er 980, og
Harald Blåtand er ved at styrke sit kongedømme med byggeriet af en række imponerende fæstningsværker bl.a. i
form af ringborge. Vikingeruten spilles via mobiltelefonen. Man tilmelder sig spillet ved at sende en SMS ude på
den enkelte vikingelokalitet og får så rollen som hjælper for vikingen Thorsten Ulveøje, der er Kong Harald Blåtands ypperste vikingekriger. På hver af de fire vikingeattraktioner er der en fortælling og en opgave, en såkaldt
”quest”, som knytter sig til lokaliteten, og som guider den besøgende rundt på stedet. Fortællingen og opgaven
udgør en selvstændig og afrundet enhed. Men samtidig er der links og forbindelser til de andre vikingesteder, hvis
den besøgende vil vide mere. Hvis man vil have hele historien eller løse den overordnede gåde, må man derfor
bevæge sig imellem alle fire vikingesteder. Deraf navnet Vikingeruten. Besøgene på de forskellige steder kan aflægges i vilkårlig rækkefølge, ligesom man kan starte turen på alle fire attraktioner. Man tilmelder sig spillet ved at
sende en SMS ude på lokaliteten. Via tilmeldingen påtager man sig samtidig at løse opgaverne og opklare gåden.
Spilleren får rollen som vikingen Thorsten Ulveøjes hjælper. Thorsten Ulveøje er Kong Harald Blåtands ypperste
vikingekriger og øverstbefalende hirdmand.
Vikingeruten er blevet til i et samarbejde mellem Nordjyllands Historiske Museum (projektholder), mobile marketing-firmaet More Mobile Relations, tekst-forfatter Thorkild Jørgensen fra BlissArt og ApEx. Projektet er støttet af
det nordjyske Vækstforum.
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Uddybende om MoOZ-projektet
Konkret vil projektet opstille mobilapplikationer/løsninger på 5 attraktioner (se nedenfor), udvikle nye mobile
indholdskoncepter og digitalt indhold til disse applikationssammenhænge, undersøge hvordan brugerne tager
de mobile tjenester og det digitale indhold i anvendelse og opsamle og generalisere viden, således at den bliver
anvendelig for fremtidens udvikling af den nyeste og tredje IKT-platform (efter computeren og Internettet), nemlig
mobiltelefonen.
Partnerskabet i projektet er sammensat af nogen af de mest indflydelsesrige attraktioner i regionen, som igennem
gode erfaringer og cases kan udbrede den viden og de fordele det giver at benytte mobile medier i skabelsen af
oplevelser i regionen. Der vil således blive arbejdet aktivt med videnspredning af projektets resultater i projektperioden. Ligesom der vil blive skabt et omfangsrigt vidensnetværk omkring projektet i perioden, som kan sikre
gunstige udviklingsmuligheder for alle de involverede attraktioner. Især hvad angår implementering af ny oplevelsesteknologi, vil projektet være en del af den generelle udvikling af oplevelsesøkonomien i regionen.

Mulige løsninger:
De tjenester og indholdstyper, der tænkes udviklet, implementeret og afprøvet i forbindelse med attraktionerne er
eksempelvis:
•
informationsmateriale
•
kort og oversigter
•
musik og lydfiler
•
billeder, der tematiserer oplevelser og attraktioner
•
mobisodes der tematiserer og kommenterer de enkelte attraktioner
•
andre typer af faktuelle og fiktionsbaserede videoer og film
•
ringetoner
•
wallpapers
•
mobilspil, der tematiserer den enkelte attraktion
•
augmented reality games – dvs. spilstrukturer, der bruger mobilmedierne som platform og attraktionen
som spilleplade eller kulisse
•
slagtilbud, rabatbilletter til spisesteder, næste besøg, årskort etc.
•
og meget mere…
MoOZ-projektet har ApEx - Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi - som projektholder og de fem nordjyske
attraktioner Fårup Sommerland, Nordsøen Oceanarium, Aalborg ZOO, Skallerup Klit Feriecenter, Tivoli Karolinelund samt Nordjyske Medier er deltagere i projektet.
Projektet er støtte af den Europæiske Fond for Regionaludvikling, EU, gennem Det Nordjyske Vækstforum.
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Vi investerer i din fremtid
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