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VEJLEDNING TIL INDSTILNING AF
EMNER TIL DIGITAL AFSTEMNING

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 et afstemningssite, hvor borgerne kan stemme om, hvor kommunens
kulturarv er. Det er kommunens opgave at indstille 10 forskellige bygninger og/eller helheder.
Det kan være både gamle middelalderhuse og nyere forstadsbebyggelser og det kan være mindre
beboelseskvarterer, større landskaber og funktionsopdelte helheder så som havne og
industrianlæg.
I den periode, som udstillingen vises i kommunen, kan borgerne stemme på de indstillede
emner og dermed bidrage til at besvare spørgsmålet: hvor er din kommunes kulturarv?
Spørgsmål kan rettes til projektleder Helle Nysted Andersen på hna@bygningskultur2015.dk.

HVORNÅR SKAL MATERIALET LEVERES?
Minimum tre uger inden udstillingen åbner, skal kommunen levere billeder og beskrivelser af de
indstillede emner. Materialet leveres til projektleder Helle Nysted Andersen på
hna@bygningskultur2015.dk
I dette notat finder du uddybende forklaringer for alle leverancer fordelt på afstemningssitets
for- og underside. Sidst i dokumentet findes eksempler på beskrivelser.

HVORDAN UDVÆLGER MAN?
Der kan knytte sig forskellige overvejelser til, hvordan emnerne udvælges alt efter hvilken rolle
kulturarven spiller for den pågældende kommune.
Det kan være en god ide:
• At gøre det i samarbejde med nogle af de centrale aktører, der arbejder med og har
glæde af en velbevaret kulturarv. Det kan være den lokale bevaringsforening, det lokale
museum eller arkiv, de lokale turismeaktører eller relevante råd og udvalg.
•

At de indstillede emner repræsenterer en bredde i forhold til forskellige typer af
bygninger og miljøer. Det kan være i forhold til nyere og ældre emner og i forhold til
beboelse, erhverv, industri, service og rekreation.

•

At der i beskrivelserne af de enkelte emner lægges vægt på at formidle de arkitektoniske,
kulturhistoriske og miljømæssige værdier ved emnet.

HVAD SKAL KOMMUNEN LEVERE TIL AFSTEMNINGEN?
•
•
•

En kort motivation for valget af emnerne (Maks. 450 tegn)
10 titler på emner (Maks. 30 tegn pr. stk.)
10 manchettekster (Maks. 40 tegn pr. stk.)
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•
•
•
•

20 billeder (2 for hvert emne.)
20 billedtekster (Maks. 75 tegn pr. stk. inkl. akkreditering)
10 brødtekster (Maks. 1000 tegn pr. stk.)
10 valgfrie afsendernavne (Maks. 40 tegn pr. stk.)

VEJLEDNING TIL BESKRIVELSE Af MOTIVATION
Afstemningssitet består af to sider. En forside, der består af en generel introducerende tekst,
hvortil kommunen skal levere en mindre del. Dertil er der en underside for hvert af de ti
emner, som kommunen leverer indholdet til.
Til forsiden leveres fakta om udstillingssted og periode samt en kort motivation for valget af
emnerne (maks. 350 tegn inkl. mellemrum). Forsideteksten lyder:
Hvor er kulturarven i xx kommune?
Frem til xx kan du stemme på din favorit her på siden.
Xx Kommune har besøg af den omrejsende udstilling "Steder med sjæl", der er udviklet som led
i Realdanias og Kulturarvsstyrelsens initiativ Bygningskultur 2015. Initiativet skaber øget
opmærksomhed på Danmarks bygningskulturarv.
Stem på din favorit og besøg udstillingen i xxxx. Den er åben xxxx frem til xxxx.
(Eksempel på kommunens motivation)
Kolding Kommune har indstillet 10 forskellige steder, som på hver sin måde repræsenterer et
stykke kulturhistorie i Kommunen. Stederne spænder fra oldtidens gravhøje til
industrialiseringens elektricitetsproduktion og vidner om bredden af de arkitektoniske og
kulturhistoriske fortællinger, der knytter sig til historien om Kolding Kommune.

VEJLEDNING TIL BESKRIVELSER Af DE 10 EMNER PÅ FORSIDEN
Ud over den generelle introtekst, skal kommunen levere et billede af hvert emne, der skal vises
på forsiden samt en titel og en lille manchettekst for hvert emne.
•
•

Titler skal holdes indenfor en ramme på maks. 30 tegn med mellemrum.
Manchet tekster skal holdes inden for en ramme af maks. 40 tegn med mellemrum

VEJLEDNING TIL BESKRIVELSER Af DE 10 EMNER PÅ UNDERSIDEN
På undersiden præsenteres emnet med to billeder – altså både signaturbilledet og yderligere ét
billede. Til begge billeder leveres billedtekster samt en brødtekst, der udgør den samlede
beskrivelse af emnet.
Der er mulighed for at skrive, hvem der har indstillet emnet. Dette bidrager til et bredt forankret
ejerskab til udstillingen.
•
•

Billedtekster skal holdes indenfor en ramme på maks. 75 tegn med mellemrum.
Brødtekst skal holdes inden for en ramme på maks. 1000 tegn med mellemrum.

VEJLEDNING TIL BILLEDMATERIALE
For hvert emne skal der leveres i alt to billeder i høj kvalitet (72 dpi i jpeg format, 15 cm. i
bredde og helst i bredformat/liggende). Kommunen er ansvarlig for at sikre tilladelse til
anvendelse af billederne og for at akkreditere korrekt.
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