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VEJLEDNING TIL INDRETNING AF
PLANCHE

Udstillingen "Steder med sjæl" fortæller, hvordan og hvorfor vi sikrer vores kulturarv i Danmark
og rejser spørgsmålet: Hvor er kulturarven i din kommune?
For at øge opmærksomheden på dette spørgsmål og bidrage til at rejse debatten lokalt,
indeholder udstillingen en planche/banner, som kommunen leverer indhold til, alt efter hvor
den pågældende kommune er i deres arbejde med at sikre bygningskulturarven.
Indholdet leveres under den faste overskrift på planchen, som lyder: "Hvor er kulturarven i din
kommune?". Bygningskultur 2015 sikrer layout og trykning af planchen. I dette notat finder du
en vejledning til arbejdet med at levere indhold til planchen.
Spørgsmål kan rettes til projektleder Helle Nysted Andersen på hna@bygningskultur2015.dk.

HVORNÅR SKAL MATERIALET LEVERES?
Minimum tre uger inden udstillingen skal åbne, skal kommunen levere billeder og beskrivelser
til planchen. Tekst leveres i Word og billeder i en Winzip mappe.
Materialet leveres til projektleder Helle Nysted Andersen på hna@bygningskultur2015.dk

HVAD ER DER PLADS TIL PÅ PLANCHEN?
Plancherne er 90 x 200 i printmål. Forholdet mellem tekst og billeder kan variere fra kommune
til kommune, men et anbefalelsesværdigt niveau er følgende:
•
•
•
•
•

Manchettekst: ca. 140 tegn inkl. mellemrum.
Brødtekst: Ca. 700 tegn inkl. mellemrum.
Underoverskrifter fylder maks. 40 tegn inkl. mellemrum.
Billeder: Ca. 4 billeder hvoraf der hører billedtekster til tre af dem. (Leveres i 300 dpi og
helst i A4 størrelse).
Billedtekst: Ca. 120 tegn inkl. mellemrum.

OM ILLUSTRATIONER
Et fast element på udstillingens plancher er, at øverste del af planchen rummer et stort billede i
bredformat fra den pågældende kommune. Særligt med dette billede er det vigtigt med et billede
i minimum 300 dpi i A4 størrelse. Til dette billede hører der ikke billedtekst.
For de øvrige billeders vedkommende kan mindre opløsning gøre det.
Nogle kommuner har ønsket at vise et kort over de områder i kommunen, hvor der er
gennemført savekortlægning. I det tilfælde må antallet af øvrige billeder reduceres.
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