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Projektbeskrivelse 
Event og oplevelsesdesign 
Studie  Entreprenørskab & Design 

Semester 3 

Hold Dkeds20a3 

Ansvarlig underviser(e) KAAH, SOBL, ALFL 

Afviklingsperiode Uge 40-46 

Afleveringsform og –tidspunkt 

Eksamen er en mundtlig individuel karaktérgivende 
prøve på baggrund af deltagelsen i gruppeprojektet.  
 
Til eksamen medbringes der 2 visuelle plancher, 
minimum A3 format, men i en selvvalgt form og 
udtryk: 
 

1. 1stk:  
Der redegøres for arbejdet med fagets 
læringsmål, ved at lave nedslag i hvilke faglige 
elementer der vurderes som specielt vigtige 
ift. at planlægge og organisere et event.  
 

2. 1stk:  
På baggrund af e-portfolioen, reflekteres der 
over personligt læringsudbytte og 
innovationskompetencer, samt relevans og 
anvendelse i en fremtidig kontekst.  

 
E-portfolioen udfyldes hver uge, hvor der reflekteres 
over de to ovenstående punkter frem til forberedelse 
og afholdelse af eksamen. 

Sprog Dansk 

Tilgængelige materialer 

Relevante materialer og litteratur fra undervisningen 
samt egen viden og research. 
 
Brief fra MusikKolding, samt drejebog for 
KOLDFestivalen. 
 

Fag involveret i projektet: Event og oplevelsesdesign 
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Bedømmelse og feedback 

Den mundtlige eksamen bedømmes med en karakter 
efter 7- trinsskalaen. Der gives mundtlig begrundelse 
for karakteren. 
 
Karakteren overføres på afgangsbeviset. 
 

Obligatorisk/konsekvens ved ikke-bestået 

 
Eksamen er obligatorisk. 
Ved ikke bestået får du en uddybende begrundelse og 
går op til reeksamen. 
 

 Individuelt projekt 

x Gruppeprojekt 

 
x Organisering, se projektbeskrivelsen 

 Min/max antal studerende pr. gruppe, defineres i projektet 

 

Projektprogram 

UGE 40 - ORGANISE 

Dato Tidspunkt Lokale Aktivitet 

Uge 40 
Mandag 04.10 08:20 2.02 

Gennemgang af 
projektbeskrivelse og oplæg 
om fagligt fundament 
 
Intro til 
innovationskompetencer, e-
portfolio, 
eventbureauorganisering og 
jobbeskrivelser 
 
Udfylde Octo Skills 
 
Udfyldning af EU-Spilbaseret, 
sedler 
 
Jobsøgning 
 
KAAH, CAPE, SOBL 
 

Tirsdag 05.10 08:20 Online 

 
Oversigt over jobs og 
afdelinger deles 
 
Opgaver: 
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 Afdelingsmøder og 
forventningsafstemning 

 Fordybelse i 
afdelingernes og 
organisationens faglige 
fundament. 

 
CAPE, SOBL 

Onsdag 06.10 
08:20 - 10:55 
14:05 - 16:30 2.02 

Oplæg, projektarbejde, 
vejledning og benspænd 
 
KAAH, ALFL 
 

Torsdag 07.10 09:00 - 13:50 
Godset, Jens 
Holmsvej 5, 6000 
Kolding 

Velkomst og præsentation af 
MusikKolding og Godset 
 
De studerende præsenterer sig 
selv og organisationen 
 
Om Rikke, KOLD og 
briefing på opgaven 
 
Indretning af lokalet. 
 
KAAH, SOBL, Rikke, Martin 
og Jakob 

Fredag 08.10   Projektarbejde og research 

UGE 41 - Change & Frame 

Mandag 11.10  Godset Projektarbejde og research 

Tirsdag 12.10 10:10 - 15:40 Godset IBA!? Workshop 

Onsdag 13.10 08:20 - 13:50 Godset 

Oplæg, vejledning, benspænd 
og projektarbejde 
 
SOBL, ALFL 

Torsdag 14.10 
Fredag 15.10  Godset Projektarbejde 

UGE 42 - Experience 

Læseferie   Eventfaglig fordybelse og 
inspiration 

UGE 43 - Design 

Mandag 25.10 08:20 - 13:50 Godset 

Oplæg, vejledning, og 
projektarbejde 
 
KAAH 

Tirsdag 26.10  Godset Projektarbejde 
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Onsdag  27.10  Godset 

Oplæg, vejledning, benspænd 
og projektarbejde 
 
KAAH, SOBL, ADLA 

Torsdag 28.10 
Fredag 29.10  

Godset 
Fredag IBA? Projektarbejde 

UGE 44 - Prototype & refine 

Mandag 01.11 08:20 - 13:50 Godset  

Oplæg, vejledning og 
projektarbejde 
 
KAAH, SOBL, ADLA 

Tirsdag 02.11  Godset Projektarbejde 

Onsdag 03.11 08:20 - 13:50 Godset 

Oplæg, vejledning og 
projektarbejde 
 
KAAH 

Torsdag 04.11  Godset Projektarbejde 

Fredag 05.11 08:20 - 10:55 IBA 
Vejledning og projektarbejde 
 
KAAH 

UGE 45 - Present 

Mandag 08.11 08:20 - 13:50 Godset 
Vejledning og projektarbejde 
 
KAAH, ALFL, SOBL 

Tirsdag 09.11  Godset Projektarbejde 

Onsdag 10.11 10:00 - 12.00 Godset 

Præsentation overfor 
MusikKolding og Godset.  
Samt feedback. 
 
Oprydning. 
 
KAAH, SOBL 

Torsdag 12.11 
Fredag 13.11   Forberedelse til eksamen 

Tilbud om vejledning online. 

UGE 45 - Mundtlig eksamen 

Mandag 15.11 
Tirsdag 16.11  2.02 

Program for eksamen 
udsendes separat 
 
KAAH, SOBL 
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Projektbeskrivelse 

EVENT OG OPLEVELSESDESIGN 
"Det skal kilde i maven" 

 
Event og oplevelsesdesign er et område mange virksomheder og organisationer benytter sig af til både at 
styrke og skabe nye relationer, informere om og sælge produkter. Det kan også være med til at forankre 
og udvikle en kultur og et område.  
 
Dertil er oplevelser også i sig selv blevet et vigtigt konkurrence- , kommunikations- og salgsparameter 
som kunderne forventer og efterspørger. Selve faget favner over mange discipliner og redskaber både fra 
de studerendes (ED 3. semester) nuværende værktøjskasse og med muligheden for at sætte ny viden og 
personlige kernekompetencer i spil.  
 
Forløbet er en blanding af faglige oplæg og vejledning, samt at arbejde teoretisk og praktisk med 
planlægning, organisering og gennemførslen af mindeværdige oplevelser og events.  
 
Forløbet er udarbejdet som et spilbaseret læringsforløb med en høj grad af studentercentreret læring, 
selvledelse og –medindflydelse bl.a. i forhold til organiseringen af projektarbejdet.  

 

Opgave, virksomhedspartner og fysiske rammer 
 
KOLDFestivalen skal realiseres i 2022, og MusikKolding er interesseret i jeres viden, perspektiver og 
løsninger ift at levere et event/venue til denne. 
 
Opgaven består i at være med til at udvikle, planlægge og organisere et event med atmosfæreskabende 
oplevelser på området bag Godset som en integreret del af KOLDFestivalen. Både hvad indgår koncept, 
indhold, udtryk og kommunikation der samtidigt udspringer af området, konteksten og de muligheder 
dette skaber. Derudover må der gerne arbejdes med aktiveringen af de omkringliggende omgivelser og 
forbindelsen til resten af KOLD. 
 
I får fysiske rammer stillet til rådighed på Godset, hvor MusikKolding holder til, fra uge 40 til og med 
præsentationen overfor MusikKolding og Godset. Eksamen og afslutning foregår på IBA. 
 

Organisering som et Eventbureau 
 
I skal den første uge af forløbet begynde at organisere jer som et Eventbureau der skal levere et samlet 
oplæg til kunden, MusikKolding. Bureauet skal bestå af en direktion og relevante afdelinger. 
 
I skal søge stillingerne, og det er forløbets "Advisory Board" der i første omgang udvælger og besætter 
disse. Når stillingerne er besat skal i starte med at etablere jer som et bureau. Med en forretningsmodel, 
navn, brand-, faglig- og visuel identitet. I behøver først være helt færdigetableret som bureau ved den 
endelige præsentation, som I da skal være afsender for. 
 
Projektets Advisory Board og undervisningsteam, består af: 
 

 Kim Aagaard Holm, koordinator, underviser og event fagligt ansvarlig 
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 Søren Bladt, koordinator, underviser og ansvarlig for Spilbaseret design og e-portfolio 
 Allan Fledelius, underviser og vejleder i branding-, markedsføring og eventpraksis. 
 Anne Dorthe, underviser og vejleder i Gamification 
 Dertil kan der efter aftale søges input og feedback fra MusikKolding og relevante kompetencer på 

Godset, samt evt. eksterne oplægsholdere. 
 
Direktionen udgøres af tre personer: 
 
CEO, Chief Executive Officer - Operativt drifts- og ledelsesansvar 

 Skal sikre drift og udvikling af Eventbureauet samt de tilknyttede serviceydelser. 
 

CFO, Chief Financial Officer - Økonomisk drifts- og ledelsesansvar 
 Refererer direkte til bureauets CEO og bliver ansvarlig for HR afdelingen. 

 
CCO, Chief Creative Officer - Kreativt drifts- og ledelsesansvar 

 Refererer direkte til bureauets CEO og bliver ansvarlig for Projekt- samt Salg og Marketing 
afdelingen. 

 
Afdelingerne og de overordnede ansvarsområder er som følger: 
 
Økonomi og fundraising afdeling 

 Budgetter 
 Fundraising 
 Risikoanalyse 

HR afdeling 
 Stakeholders og rekruttering 
 Bæredygtighed  
 Trivsel & arbejdsmiljø 
 Resourcestyring 
  
  
 Ledelsesrådgivning 

Salg og Marketing afdeling 
 Branding og kommunikation 
 Konceptudvikling, research og analyse 
 Booking og kontrakter 
 Salgsstrategi 
 Visuel identitet 

Projekt afdeling 
 Stakeholder management 
 Drejebog og program 
 Scenografi 
 Sikkerhed, tilladelser og kontakt til myndigheder 

Der kan under forløbet skiftes afdelinger samt lånes ressourcer lånes hos hinanden, såfremt direktionen 
vurderer dette formålstjenligt. 
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Udvikling af innovationskompetencer og e-portfolio  
 
Igennem hele forløbet vil I som studerende arbejde med, og blive udfordret på, jeres 
innovationskompetencer. For at dokumentere denne udvikling, skal hver af jer på Canvas oprette en e-
portfolio der opdateres ugentligt med refleksionen over brugen og udviklingen af jeres 
innovationskompetencer understøttet af relevant dokumentation fra forløbet.  
 
Undervejs vil der være muligheder for løbende vejledningssamtaler med repræsentanter fra Advisory 
Boarded, hvor man kan præsentere og modtage feedback på sin e-portfolio. 
 

Forløbets organisering og tematisering 
 
Eventforløbet deles op i temaer fra uge 40 til og med uge 45. Den sidste uge 46, er der eksamen. 
Opdelingen og tematiseringen er baseret på en iterativ proces samt event-faglig inspiration.  
 
Ugerne er så vidt muligt bygget op efter samme struktur. Senest ved begyndelsen af hver uge 
introduceres der til denne og dens overordnede aktiviteter. 
 
Der opfordres desuden til at der på alle dage afholdes et SCRUM inspireret møde i alle afdelinger. 
 
Uge 40: ORGANISE - Påbegynde etableringen af Eventbureauet 
Uge 41: CHANGE & FRAME - Researche og definere 
Uge 42: EXPERIENCE - Blive inspireret 
Uge 43: DESIGN - Konceptualisere og konkretisere 
Uge 44: PROTOTYPE & REFINE - Bygge og optimere 
Uge 45: DELIVER - Præsentere 
Uge 46: Eksamen 
 
Ugens basis struktur, men afarter kan forekomme. Ikke-skemalagte dage forventes anvendt til 
projektarbejde: 
 
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
Oplæg,  
Planlægning, 
projektarbejde 
og vejledning 
 
 

Projektarbejde Oplæg, 
vejledning og 
projektarbejde 

Projektarbejde Projektarbejde/ 
vejledning/refleksion 
 
Opdatering af e-
portfolio. 

 
Projekt præsentation og feedback  
 

1. Briefingen gives af kunden MusikKolding i starten af forløbet. 
 

2. Svaret på briefet leveres af jeres eventbureau i et printet hand-out der overleveres til kunden. 
MusikKolding har dertil udtrykt ønske om at I også leverer fysiske prototyper, som en del af 
visualiseringen af jeres konceptforslag. 
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3. Endeligt skal I skabe en mindeværdig oplevelse der præsenterer og afspejler jeres endelige 
koncept eller dele af det. I sin helhed skal I også tænke selve præsentationen som et event. 
 

4. Efterfølgende præsentationen gives der feedback fra MusikKolding og undervisningsteamet. Der 
må gerne inviteres andre relevante interessenter med til præsentationen efter aftale med 
MusikKolding og undervisningsteamet. 
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Projektets læringsmål/kompetencer, der opnås ved projektet 

Faget beskæftiger sig med planlægningen og organiseringen af meningsfulde mindeværdige begivenheder 
og oplevelser, defineret som et event.  
Viden  

a) Design-centrerede metoder, herunder facilitering og varetagelse af opgaver indenfor udvikling 
og implementering af koncepter, med en entreprenant tilgang.  

b) Markedsføring og forretningsmodellering med afsæt i kunderelationer, i en entreprenøriel 
kontekst.  

c) Entreprenørelle virksomheds- og samarbejdsformer samt innovation herunder at planlægge og 
organisere en meningsfuld mindeværdig begivenhed i form af en oplevelse eller et event.  

Færdigheder  
a) Anvende samskabende designmetoder og organisationstænkning indenfor udvikling og 

afvikling af oplevelser og events.  

b) Vurdere et koncepts realiserbarhed udfra bl.a. trends, økonomi, principper for bæredygtighed, 
markedsanalyser og forretningsmodeller.  

c) Kommunikere koncepter gennem visuelle virkemidler og formidlingsformer som storytelling, 
branding og kernefortællinger.  

Kompetencer  
a) Håndtere situationer af udviklingsorienteret karakter inden for planlægning, organisering, og 

gennemførsel af oplevelser og events.  

b) Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en entreprenant tilgang indenfor 
konceptudvikling og -implementering.  

c) Tilegne sig ny viden, færdigheder og innovationskompetencer i relation til samskabende 
konceptudvikling i, sammen med og for en organisation.  

 

Form – aflevering 

 Omfang 
Eventuel 
vægtning 

Kommentarer  
 

 Hand-out 

Format, antal sider 
og indholdet af 
hand-out defineres 
af Eventbureauet, 
under hensyntagen 
til det stillede brief, 
kundens behov og 
event fagligheden i 
øvrigt. 

 

Hand-out og 
projektpræsentation er ikke 
karaktergivende, men 
retningsgivende for 
vurderingen til den mundtlige 
individuelle eksamen. 

 Projekt 
præsentation 

Eventet 
præsenteres på 
Godset overfor 
kunden og andre 
relevante aktører 
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 Eksamen 25 minutter per 
studerende 100% 

 5 min fremlægning, 
med selvvalgt fokus 

 10 min samtale 
 5 min votering 
 5 min karaktergivning 

Bedømmelseskriterier  

 Projektpræsentation 

 Der ligges vægt på i hvilket omfang i som organisation formår at 
planlægge og organisere en samlet præsentation i et givent 
tidsrum overfor kunden. 
 

 I hvilken grad i har formået at gøre selve præsentationen til en 
mindeværdig begivenhed, som også kan opleves igennem vores 5 
sanser. 
 

 Er præsentationen samtidigt velorganiseret og struktureret, så 
kunden forstår jeres intentioner og idéer. 

 

 Eksamen 

Der ligges vægt på i hvilken grad der  
 

 Mundtligt og visuelt redegøres for arbejdet med fagets læringsmål, 
ved at lave nedslag i hvilke faglige elementer der vurderes som 
specielt vigtige ift. at planlægge og organisere en event.  
 

 Mundtligt og visuelt reflekteres der over personligt læringsudbytte 
og innovationskompetencer, samt relevans og anvendelse i en 
fremtidig kontekst.  
 

Andet 

 
 

 
 
 


