
Eksperimenter er nødvendige, når man skal udvikle noget nyt eller finde vej i et ukendt 
terræn. Derfor er eksperimentet en grundkategori i enhver opfindsom og kreativ proces. 
I dette foredrag giver Lene Tanggaard eksempler på, hvad kreativitet er og hvordan 
eksperimenter kan udfolde sig i den forbindelse. Begrebet ’snubledata’ vil også blive 
introduceret som et eksempel på, hvordan eksperimenter kan udfolde sig i human- og 
samfundsvidenskabelig forskning.

Når designere udvikler nye produkter og services er det første, og ofte vigtigste, redskab 
hurtige og rå skitser. Forskning har vist, at når vi udtrykker en idé visuelt opstår der nye 
og uventede tolkninger, der er med til at skubbe ideens potentiale fremad og åbne for 
helt nye ideer. Design sketching er således et redskab til at lave hurtige og effektive tan-
keeksperimenter, såvel som en visuel hukommelse for selvsamme idéudvikling. I denne 
workshop skal der arbejdes med at få opbygget et ‘visuelt sprog’ til selv at komme i gang 
med at bruge design sketching som redskab til eksperimentere visuelt.

Ph.d., adjunkt ved Aalborg Universitet

Brygmester på Thisted Bryghus
Thisted Bryghus har de seneste år høstet stor anerkendelse for deres nytænkende 
tilgang til ølbrygning. Senest vandt de ’Året danske Ølnyhed 2016’, ligesom de også er 
blevet kåret til ’Årets danske Bryggeri’ i både 2015 og 2016. I dette oplæg fortæller bryg-
mester Antoni Madsen, hvordan Thisted Bryghus har anvendt eksperimenter til at skabe 
sig en postion som et af Danmarks stærkeste bryghuse hvad angår nytænkning.

Professor ved Aalborg Universitet

Dato: Den 26. april kl. 11.30 – 15.30 (sandwich og registrering kl. 11.30)
Sted: Studenterhuset, Salen. Gammeltorv 10, 9000 Aalborg
Tilmeldingsfrist: Den 21. april
Pris: Gratis

Yderligere info:
http://www.aau.dk/arrangementer/vis/de-vigtige-eksperimenter.cid310619

Tilmelding: https://goo.gl/3Fe2p1

Hvordan kan din virksomhed aktivt bruge eksperimenter som dynamo for innovation? Igennem 
eksperimenter kan du høste ny viden, der kan udmøntes i nye og mere produktive måder at gøre 
tingene på samt bedre produkter og serviceydelser. Få inspiration til, hvordan du selv kan eksperi-
mentere gennem disse oplæg: 

DE VIGTIGE EKSPERIMENTER

TILMELDING

AAU Matchmaking inviterer til:

LENE TANGGAARD: KREATIVITET OG EKSPERIMENTER

PETER VISTISEN: EKSPERIMENTÉR VHA. SKETCHING

ANTONI MADSEN: ØLFORSØG GØR MESTER


