
 

 

Postadresse: Norsk kulturråd, Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo  

Telefon sentralbord: 21 04 58 00 

 

 

Invitasjon til workshop i digitale fortellinger og Wikipedia 23. og 24. september på Lillehammer 

 

Kjære alle sammen,  

 

Kultur- og naturreiseprosjektet har gleden av å invitere til workshop om innhold langs Gudbrandsdalsleden. 

Målet med workshopen er å lage fortellinger som via Digitalt fortalt, vil bli tilgjengelig i Kultur- og naturreise-

appen (KNappen) og som kan brukes i egen formidling, eller bearbeide og skrive nye artikler til Wikipedia. 

Inviterte er ansatte i museer, arkiv, fylkeskommuner, pilegrimsentre, Statens naturoppsyn, og 

organisasjoner som har vist interesse for å bidra i prosjektet. 

 

Tid:   23.-24. september  kl 09.00-18.00 og 09.00-17.00. 

Sted:  Rica Victoria Hotel, Storgata 84B, 2609 Lillehammer. Overnatting bestilles av den enkelte. 

Ta med: Ideer til tekster du vil arbeide med om tema (kulturminner, natur, historiske begivenheter, 

tradisjoner, kunst, litteratur, musikk etc.), langs Gudbrandsdalsleden som er relevant for 

ditt arbeid. I tillegg ønsker vi at dere tar med bilder/lydklipp/filmklipp/kilder som er relevant 

for temaet dere skal arbeide med. 

Servering: Servering dagtid er inkludert, men middagen 23. september betales av den enkelte.  

Påmelding: Av hensyn til servering mm. så ber vi dere melde dere på innen 17. september. Lenke til 

påmelding her: http://bit.ly/1u6wmYj 

 

Nasjonalt pilegrimssenter og prosjektet Kultur- og naturreise har innledet et samarbeid om å samle og 

formidle digitalt innhold knyttet til Gudbrandsdalsleden. Vi har en felles interesse i å få til en dugnad for å 

hente frem kjent og ukjent materiale om kultur, kulturminner og natur langs leden som kan formidles på 

nettet eller på mobilen. Les mer om samarbeidet her. 

 

Sammen med Wikimedia Norge og Nasjonalbibliotekets huswikipedianer arrangerer vi workshop i 

Wikipedia og digitale fortellinger. Når du er ferdig med workshopen har du bidratt til å berike Wikipedia og 

lært om funksjonalitet der eller du har lagd din egen digitale fortelling og publisert den på Digitalt fortalt. Du 

vil også få en introduksjon til Kulturminnesøk. Kristine Farstadvoll, jurist fra BONO, gir en innføring 

lisensiering og bruk av fotomateriale. 

 

Detaljert program kommer senere. Lunsj er inkludert begge dager. Frivillig middag tirsdag kveld hvor 

deltakerne betaler selv. Workshopen arrangeres på Rica Victoria Hotel. Det er begrensede plasser, så det 

lønner å melde seg på fort. 

 

Vennlig hilsen 

 

Marit Kjeksrud Amundsen 

seniorrådgiver 

Deres ref.:            

Vår ref.: 14/8912  

Sted: Oslo 

 

http://bit.ly/1u6wmYj
http://kulturognaturreise.wordpress.com/2014/03/26/pilegrimsvandring-med-natur-og-kulturreise-markering-av-samarbeid-om-digitalt-innhold-langs-gudbrandsdalsleden-29-april-2014-i-trondheim/


 

Foreløpig program  

Pauser etter behov.   

Tirsdag 23. september   

09.00  Registrering og morgenmat 

10.00 Velkommen 

Om Kultur- og naturreise 

10.30 Parallellsesjoner 

 Wikipedia 

v/ Wikimedia Norge og Nasjonalbibliotekets 

huswikipedianer. 

Astrid Carlsen, Jorid Martinsen, Lars Jynge 

Alvik  

 Digitale fortellinger  

v/Kultur- og naturreise 

  

  10.30 Anslag, forteller 

  11.45 Hva er digitale fortellinger? 

  11.30 Idéklekking 

  11.45 Presentasjon av idé 

12.00 Felles lunsj 

12.45

  

Parallellsesjoner 

 Wikipedia  Digitale fortellinger 

   Skrivestund 

  13.30 Gruppearbeid 

15.00 Kaffe   

15.30 Fotojuss v/Kristine Farstadvoll, BONO 

16.45 Parallellsesjoner 

 Wikipedia   Digitale fortellinger 

   Finne frem til illustrasjoner til fortellinga. 

Hvordan lese inn en tekst?  

 

18.00 Slutt for dagen   

20.00  Middag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pauser etter behov 

Onsdag 24. september 

  

09.00 Kort oppsummering av gårsdagen   

09.30 Orientering om Kulturminnesøk – Line 

Bårdseng (Riksantikvaren) 

  

10.00 Parallellsesjoner   

 Wikipedia  Digitale fortellinger 

   Hvordan lage film? 

Lese inn lyd – alle lager film 

  14.30 Publisering Digitalt fortalt 

15.30 Premierefest 

17.00 Vel hjem! 

 

 

 

 

 


