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STORYTELLER

Sk liv
med d
DREJ PÅ RATTET - SKAB ENERGI OG LYD - OG SÆT
GANG I FANTASIEN OG FØLELSERNE. STORYTELLER
VÆKKER HISTORIER TIL LIVE VIA LYD - ET
BÆREDYGTIGT OG INTERAKTIVT VARTEGN TIL AT
FORMIDLE JERES FORTÆLLINGER, HISTORIER ELLER
INFORMATIONER.
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Oplevelr med
en  dimensiо
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DIGITAL OPLEVELSESBASERET FORMIDLING
Hvordan kan vi skabe mere aktivitet i inde- eller
uderum - og skrue op for formidlingen om den verden,
vi lever i? StoryTeller forener lyd med det fysiske
rum på en innovativ måde, der stimulerer sanserne
og skaber nye sociale oplevelser for hele familien på
tværs af aldersgrupper og typer af brugere.
Væk passive omgivelser til live ved at skabe
opslugende soundscapes - lokationsbaserede
lyddramaer, der giver plads til fordybelse, nærvær
og samvær. Lad inspirerende informationer,
tankevækkende historier eller fun facts sive lige ind i
øregangene, mens brugeren oplever omgivelserne.
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En del af
givelrne
NATUR- OG KULTURFORMIDLER
StoryTeller er ikke blot et unikt vartegn, den er også et
inforsmationsbærende medie, som involverer brugeren i
det omkringliggende miljø. Alle kan være med – også hvis
du ikke kan læse.
StoryTellers visuelle udtryk er bygget op om et
karakteristisk korpus i patineret COR-TEN stål. Det enkle
design kan placeres i ethvert miljø og tilpasses til ethvert
formål. Gør StoryTeller unik med forskellige designs.

FOTO Kronborg, Thomas Gundel - Østerild Testcenter, Naturgraﬁk.dk
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Byrum

LAD STORYTELLER VÆRE DEN LOKALE
AUDIOGUIDE MED EN STEDSBUNDEN
VIDENSBASERET TILGANG TIL FORMIDLING, SOM
BYGGER BRO MELLEM BORGER OG BEGIVENHED.

TRANSFORMATION I BYRUMMET
Sæt fokus på igangværende projekter i byen, som forandrer
omgivelser og arkitektur. Det kan være en udfordring at formidle til
borgere, hvad der ændres i bybilledet, hvor længe det vil stå på og
ikke mindst hvorfor, det sker. Speak kan ændres efterhånden som
projektet skrider frem.

ET SÆRLIGT FOKUS
Nordens mange havneområder og havmiljøer er perfekte til interaktiv
formidling. Her kan StoryTeller på en nyskabende og interessant måde
formidle viden om det maritime liv, vejrforholdene eller strømmen.

INSPIRATION TIL HANDLING
Lad StoryTeller fortælle, hvordan der arbejdes med et eller ﬂere af
FN’s Verdensmål og giv gode råd om, hvordan man kan bidrage –
information som kan tages med videre i hverdagen.

FOTO Skuespilhuset, Egon Gade
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Fmhæv de særlige sted
MED STORYTELLER KAN DE USYNLIGE, TANKEVÆKKENDE
ELLER GLEMTE HISTORIER KOMME FREM I LYSET. BRUG DIGITAL
LANDSKABSFORMIDLING - ØGET VIDEN KAN LEDE TIL STØRRE OMSORG
OG INTERESSE FOR NATUREN.

“StoryTeller gav os mulighed for at appellere til andre brugere
- vække nysgerrigheden - og formidle Jernkystens udendørs
seværdigheder og historier på en anderledes måde via lyd”
- Mette Lund Andersen, leder af Lemvig Museum

EN DEL AF RUTEN
Slå ned på seværdige oplevelser på gå- eller cykelruten hele året rundt. Fortæl om de
ﬁre årstider på udvalgte steder i takt med, at årstiderne skifter. Hvilke planter og dyr kan
man være heldig at se på bestemte tider af året? Du kan også forstærke naturens lyde
og skabe opslugende soundscapes, der skaber et unikt lydrum.

VINGER OG VIND

DET DU IKKE SER
Fortæl historien om omgivelserne. Du kan måske se det bakkede landskab, der snor sig
ned mod vandet – men du kan ikke se istiden eller mærke dens massive kræfter, der
formede det landskab, du ser på.

JERNKYSTEN
Projektet formidler de barske historier, om livet på den jyske vestkyst.
Vesterhavets hårdtslående bølger har gennem tiden været skæbnesvangre
for selv de mest garvede søfolk.

FOTO Fjordstien, Discover Denmark

Blæs de besøgende omkuld med et gribende indblik
i vind, som vedvarende energikilde eller zoom
ind på aktuelle nyheder fra Testcenter Østerild hvad bliver testet netop nu? Hvor hurtigt roterer
vindmøllen? Hvor lange er vindmøllevingerne?

Seks StoryTellers er placeret på centrale steder på kyststrækningen mellem
Thyborøn og Hvide Sande blandt andet ved Bovbjerg Fyr, Flyvholm Redningsstation
og Strandingsmuseum St. George.
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Væk htien
til live
SÆT SCENEN OG SKAB DEN HELT
RIGTIGE STEMNING GENNEM LYD.

FOTO Kronborg, Thomas Gundel

KONGE PÅ KRONBORG

Send de besøgende på en tidsrejse. Invitér indenfor til en af Frederik
2.s berygtede fester, som tiltrak folk fra nær og fjern eller fortæl med
bulder og brag, hvad fæstningens kanoner dengang pegede på, ude
over Øresund.

UNIK ARKITEKTUR
Fremhæv monumenter eller unikke bygningsværker. Hvad
karakteriserer den tid, de er bygget i? Med nyere arkitektur er det
muligt at få arkitektens personlige historie om bygningsværket,
formidlet af arkitekten selv.

PERSONLIG FORMIDLING
Brug både fagfolk og frivillige aktører til at dele deres historier.

12

13

INSPIRATION

Sk dled & vvee
levelr

EN HELT UNIK FORTÆLLEBRØND OG TALERØR

HELSINGØR VÆRFTSMUSEUM

Værftsmuseet i Helsingør fortæller de 100 års historie på en
ny måde og innovativ måde. De seks StoryTellers er placeret
rundt på hele værftsområdet på udvalgte steder, som har en
historie, der egner sig godt til audioformidling. Røde Plads,
porten, kobbersmedjen, dokken, maskinhallen og stedet for
stabelaﬂøbning emmer nu af fortællinger om hvor mange skibe
der er bygget, hvad lærlinge konkurrerede om, den tragiske
begivenhed i 1943 og meget andet.

KØBENHAVNS ZOO
Københavns ZOO ønsker at øge interessen og forståelsen for
naturen og dens mangfoldighed til både store og små, turister
og nationale gæster gennem vedkommende og aktiverende
formidling samt underholdende opdagelser. En StoryTeller
bidrager til denne formidling ved pingvinanlægget, hvor de
karakteristiske humboldtpingviner har hjemme.

Audio-indbygningskit fra EnergiLeg er indbygget i den smukke
fortællebrønd på Sorøs Grønne Scene. Fortællebrønden er
designet, så den robuste mekanik, adgangen til elektronik
og højtaleren er optimalt placeret. Håndtaget er produceret
med tombak, så den passer perfekt ind i den samlede løsning
leveret af Optimus Anlæg A/S.

FORMIDLING FÅR VINGER
I Danmarks første Energihytte i Sæd-Ubjerg – et innovativt
læringsrum, hvor vi gør op med det traditionelle klasseværelse
og får elever ud i naturen – ﬁnder du en specialdesignet
formidlingsvæg. StoryTellerens teknologi er i denne
formidlingsopgave bygget ind i bagvæggens af hytten og
derved en del af selve udsmykningen. Drejeskiven er speciel
designet som vindmøllevinger på en stor gennemsigtig
acrylplade.

FRA VEJVISNING TIL UNIK FORTÆLLING
- FRA IDE TIL PRODUKT

FIND FLERE PROJEKTEKSEMPLER PÅ HJEMMESIDEN
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Gorm den Gamle sætter gang i nysgerrigheden, når han med
sin imponerende udstråling sidder der og skuer ud over
området. Han sidder her, i Kongernes Jelling, Nationalmuseet,
for at vise vej til alle de spændende oplevelser i området, på
sin helt egen unikke facon. Museet ønsker at teste ideen om
en spændende og interessant informationsstander som er
god til alle aldre.
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Ndk æstik og
bædygtigt snilde

“Gennem vores bæredygtige, innovative
løsninger ønsker vi at understøtte formidlende
institutioners fornemmeste opgave - at skabe
nærværende oplevelser, som både inspirerer,
formidler og giver stof til eftertanke på museer,
oplevelsescentre og i natur- og byrum”
- Ole Jönsson

STORYTELLER ER BASERET PÅ DEN ERFARING OG KNOWHOW, SOM ER
OPBYGGET I ENERGILEG. UDTRYKKET ER SKABT AF DE ANERKENDTE
INDUSTRIELLE DESIGNERE RUNE BALLE OG CHRISTIAN BJØRN SAMT
ENERGILEGS STIFTER OG PRODUKTUDVIKLER OLE JÖNSSON.

EN UNIK FORM
“Vi har bestræbt os på at skabe en rolig
form, som er både genkendelig og nem at
opfatte. Den ydre bøjle i patineret COR-TEN
stål er StoryTellers signatur - det bærende
element, som uanset placering vil falde
naturligt ind i omgivelserne.”
- Rune Balle & Christian Bjørn

RUNE BALLE
Rune dimitterede fra Danmarks Designskole i 1992 og har siden beskæftiget sig med alt fra brugeroplevelse
til konceptudvikling, form og funktion. For Rune handler design om at skabe simple løsninger, der
overrasker og optimerer funktionaliteten, uden at gå på kompromis med æstetikken.

OLE JÖNSSON
CHRISTIAN BJØRN
Christian har beskæftiget sig med design hele livet. For sit arbejde har Christian modtaget en række priser
og anerkendelser - både i Danmark og i udlandet. For Christian handler design om at skabe sammenhæng
mellem æstetik og funktion.
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Ole er direktør og stifter af ingeniør- og energivirksomheden EnergiLeg - en passioneret opﬁnder
med solid teknisk viden og et hjerte, der banker for bæredygtighed. Det skinner igennem i
EnergiLegs produkter, der forbinder bæredygtig energi, science og teknologi i lærende aktiviteter og
skræddersyede løsninger.
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Fakta

FAKTA OM STORYTELLER
StoryTeller skaber en teknologisk forbedring af oplevelsen med interaktion.
StoryTeller er en selvforsynende ”audioguide”, der underbygger en mere
nærværende oplevelse og inspirerer besøgende til at se og opleve mere.
Den indbyggede teknologi understøtter det indhold, som du ønsker at folde ud.
StoryTeller omdanner bevægelsesenergi til lyd. Ved at dreje på håndsvinget
skaber brugeren selv strømmen til at høre fortællingen. Det simple design giver
mulighed for at gøre StoryTeller unik ved at tilpasse det visuelle udtryk.

DET SIMPLE DESIGN GIVER MULIGHED FOR AT GØRE STORYTELLER
UNIK VED AT TILPASSE DET VISUELLE UDTRYK

 Skab sociale og nærværende oplevelser
 Minimal vedligeholdelse og driftsomkostninger
 Robust, vandalsikret konstruktion
 Nem og hurtig montering
 Ingen elektriske installationer – brugeren skaber selv strømmen
 Software til aﬂæsning af brugeradfærd
 Tænd og sluk funktion i særlige tidsrum med timelog
 Hurtig udskiftning af lydindhold via USB stik
 Kan bruges af alle aldersgrupper og typer af brugere
 Justérbar volumenknap
 Mulighed for valgfri designs - også af håndtag
 Teknologi kan indbygges i kulisser og eksisterende konstruktioner
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4x Hulle Ø12x24 til
fastgørelse i underlag
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4x Hulle Ø12x24 til
fastgørelse i underlag
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Selvom vi ikke kan se den - lyden - så er det en sans og ikke mindst et stærkt formidlingsmedie,
der for alvor har fået spotlight rundtom på kulturinstitutioner og i kommuner.

SERVICELEM

97 cm

“

E
MAGISK
STIMULERING AF SANSERNE

C

Lyd gav os mulighed for at appellere til andre brugere - vække nysgerrigheden - og formidle
Jernkystens udendørs seværdigheder og historier på en anderledes måde.
- Mette Lund Andersen, leder af Lemvig Museum.
36 cm
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SKAB DIN UNIKKE FORTÆLLIN G
Vores høresans er et følsomt apparat. Lyd skaber indre billeder, vækker vores minder og rammer os
umiddelbart. Lydformidling har et stort potentiale til at skabe levende og engagerende oplevelser.
Men der er også faldgruber. Dårlig audioformidling kan opleves som støj. Vi har sat et stærkt hold, som
står klar til at hjælpe dig med at skabe din unikke fortælling og udnytte lydens potentiale i dine
omgivelser.
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STORYTELLER UDFORDRER DEN TRADITIONELLE MÅDE AT FORMIDLE VIDEN
- OGSÅ TIL DE BESØGENDE SOM IKKE KAN LÆSE ENDNU
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DOWNLOAD VORES LYDGUIDE OG ARTIKEL OM
AUDIOFORMIDLING PÅ HJEMMESIDEN.
C

C

BOOK EN GRATIS 2-TIMERS WORKSHOP OM
AUDIOFORMIDLINGENS MULIGHEDER
B
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PRODUKTINFORMATION

MATERIALER

Vægt: Ca. 45 kg

Korpus og drejeskive: Patineret COR-TEN
stål eller malet valgfriSize:RAL-farve
Surface Machining:
Customer:

Montering: Plant, stabilt og skruefast underlag

Topplade: Bruneret messing

Garanti: 5 år på mekaniske dele - ikke bevægelige dele

Order No.:
Front- og bagplader : Pulverlakeret stål
valgfri RAL-farve
ST

Godkendelse: EN-1176

Rat: Malet birkekrydsﬁner
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STORYTELLER

STORYTELLER

MODELLER Unsplash, Mr. Cut Out

PORTRÆT + STUDIE Rishi, HappyLiving.dk

GRAFISK DESIGN O2Design.dk

Sk liv med d

Selvfsynee
taktiv
dfmidlg

Lyt me,
lev me

HØR VORES STORYTELLER FORTÆLLE HISTORIER, DER GØR OPLEVLERSER MERE LEVENDE

a-storyteller.dk/ideer
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STORYTELLER
24

MODELLER Unsplash, Mr. Cut Out

Find mere inspiration på
WWW.A-STORYTELLER.DK
Ring til os på +45 63 43 31 61
- vi glæder os til at tale med dig.

PORTRÆT + STUDIE Rishi, HappyLiving.dk

GRAFISK DESIGN O2Design.dk

STORYTELLER

