
MATERIAL STORY LAB har eksisteret siden 
2011, hvor det havde debut på Academy 
of Managements konference i San Antonio som 
ramme for en professional development work-
shop. Meget er sket siden da. Ca. 700 studerende, 
praktikere og forskere har været igennem lab’et 
og tiden er kommet til at markere dets eksistens, 
genealogi og dets retning….
D. 31 Oktober fra 14.00-17.00 fejrer vi derfor Ma-
terial Story Lab’s tilblivelse som et internationalt 
community af fagfæller på tværs af forskning, 
undervisning og praksis, og med en fællesnævner 
omkring interessen for og ambitionen om ‘making 
matter matter’ indenfor design, innovation og 
udviklings- og forandringsprocesser indenfor ud-
dannelse, forskning og organisationer.

MATERIAL STORY LAB, AAU

Invitation
Samtidig fejrer vi Lab’ets seneste publikationer - 
udgivelsen af Bogen ‘Being Quantum. Storytelling 
and Ontology in the Age of Antenarratives samt et 
double-special Issue af Tamara Journal om ‘Mate-
riality & Storytelling’. 
Fagligt inspirerende indlæg

fagfolk sammen med kunstnerisk bidrag til en 
samproduktion af et memory-device for netvær-
ket krydrer arrangementet til et ’vitalt mellem-
værende’, der på værdig vis markerer Lab’ets 
videre færd.
Alle bedes medbringe en  som både 
kan udvide Lab’ets samling og være et ’token of 
good faith’ på denne alle-helgeners-aften.

SU: Af hensyn til fortæringen må I meget gerne 
tilbage melde om I kommer senest d. 21/10:
henriettec@hum.aau.dk

mailto:henriettec@hum.aau.dk


Vejanvisning 

Musikkens Hus). Bemærk, at dette ikke -

Arrangør

Kommunikation. AAU. http://www.kommunikation.aau.dk/
forskning/vidensgrupper/cdo/dialogue_labs/

Adresse

14.00

 Velkommen til åbning af Material Story Lab
14.05 Leder af lab’et Anete M. Camille Strand: 
 Velkomst og præsentation af Material Story Lab  
14.35	   Dekan	  Lone	  Dirckinck-‐Holmfeldt:	  
	   Labs	  og	  fremtidens	  humaniora

14.45	   Professor	  David	  Boje,	  NMSU:	  
	   •	  oplæg:	  Embodied	  Restorying	  Processes	  –	  working	  with	  

	   veterans	  through	  material	  artifacts	  
	   •	  bog	  præsentation:	  Being	  Quantum.	  Ontology	  and	  	   	  

	   Storytelling	  in	  the	  Age	  og	  Antenarratives

15.20	   Breathingspace	  med	  snacks

15.45	   Institutleder	  Mikael	  Vetner:
	   Material	  Story	  Lab	  som	  kreativ	  forskningsenhed	  på	  	  

kommunikationsfeltet

15.55	   Lektor	  Malou	  Juelskjær,	  DPU:	  
	   •	  oplæg:	  Med	  arkitekturen	  som	  forandringsagent	  –	  
	   	   et	  storytelling	  apparatus	  
	   •	  præsentation	  af	  double	  special	  issue	  af	  Tamara	  Journal;	  	  

	   ’Materiality	  &	  Storytelling’

16.25	   Join	  the	  community	  –	  v/David	  Boje,	  Anete	  Strand	  og	  billed-‐
kunstner	  Jens	  Munk:	  vi	  bygger	  et	  ’memory	  device’	  for	  Ma-‐
terial	  Story	  Lab	  som	  community.	  

17.00	   Drinks	  &	  celebration

18.30	   Halloween	  Party	  på	  Nordkraft
	   Alle	  er	  inviteret	  til	  at	  deltage	  -‐	  please	  dress-‐up	  accordingly	  	  

	   doodle:	  http://doodle.com/f4qw89fztsnhc9b3	  (indsæt	  	  
	   notits	  omkring	  Halloween)

Bemærk	  i	  øvrigt

Der	  er	  en	  gæste	  forelæsning	  v/	  David	  Boje	  om	  ’Tamaraland	  Organi-‐
zations’	  forud	  for	  åbningsreceptionen	  i	  lokale	  10.15,	  Nordkraft	  kl.	  
12.30-‐13.30

Program
for	  lab’et	  fremover

Husk	  at
medbringe

’token	  of	  good	  faith’	  	  som	  et

https://mail.aau.dk/owa/redir.aspx?C=-nonZwLvR0On1XvR8tsoS5qoXmzyr9EIoq9ArW-N2gz7nW-yXH1hJlWkpH5UZ8BBDsOIsqPaHhM.&URL=http%3a%2f%2fdoodle.com%2ff4qw89fztsnhc9b3

