Vigtige læringspunkter ved implementering af
interaktionsstyret levendegørelse på Egeskov!
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Egeskov har sammen med projektet Leg og Læring, Kids n`Tweens lifestyle udviklet
et formidlingskoncept, som er interaktionsstyret levendegørelse af slottets historie fra
årerne 1875 og 1935. Konceptet sikrer at de besøgende møder 4-5 roller-/personligheder fra 1875 og en rolle/karakter fra 1935. De besøgende vil opleve livet i de
respektive tidslommer og inddrages i arbejdet i stalden, i smedjen, i skolen og meget
mere. Derudover kan børnene lege med datidens legetøj bl.a. tøndebånd,
sæbekassebiler m.m. I forbindelse med udvikling af projektet er der bl.a. gjort
følgende erfaringer:
Udviklingsprocessen:
Ud af en sidevej – og tilbage igen!
I den kreative del af konceptudviklingen, hvor ideerne sprudler og rammerne står til
forhandling, er en eller flere ture ud af en sidevej med til at sikre et styrket produkt.
Det er nødvendigt at gøre sig andre tanker og debattere andre ideer, om f.eks. antal
skuespillere og flere andre løsninger, da det sætter perspektiv til den rette ide.
Hold også fokus indad!
I forbindelse med udviklingen, vil man i starten være ivrig efter at finde dygtige
eksperter til at give nyttige input. Men brug også til tid på at søge i egne gemmer for
gode kilder, hvis der findes en lang historie på eget sted, og brug tid til at sikre
brainstorming processer med egne medarbejdere, da de ofte har gode og realistiske
ideer at byde på. Nogle gange er den nærliggende løsning den bedste i længden.
I forbindelse med drift:
Tæt tilknyttet tovholder!
Det har vist sig en klar fordel, at den daglige tovholder, som forestår drift og sikring
af levendegørelsen inkl. udarbejdelse af arbejdsplaner, er fastansat i huset. Det giver
en større tilknytning og et større fokus hver eneste dag. En ekstern leverandør, som
var alternativet, der kun ville møde op lejlighedsvist, kunne ikke coache og motivere
personalet i den grad, som det har vist sig nødvendigt, specielt på besøgsmæssigt stille
dage. Dertil kommer at de specifikke erfaringer, som tovholder gør sig på Egeskov,
forankres i Egeskov, gennem tovholders fastansættelse, og ikke forsvinder eksternt
sammen med den eksterne leverandør.

Fordelen i en kunstnerisk tovholder med mange talenter!
Det har derudover vist sig som en meget klar fordel at tovholder både er skuespiller
uddannet og selv optræder dagligt, da han dermed har en meget tæt føling med de
besøgendes reaktion og bedre kan tage initiativ til at samle skuespillerne i løbet af
dagen eller arrangere nye tiltag, til glæde for dagens besøgende. Tovholder har
samtidig fungeret som instruktør og har fyldt indhold i personlighederne, både alene
og i samspil med skuespillerne. Derudover har han forestået udvikling af kostumer og
rekvisitter sammen med Egeskovs personale og eksterne leverandører og har fundet
skuespillere til at udfylde rollerne gennem sit professionelle netværk. At han samtidig
har sikret en række andre spændende aktiviteter via sit netværk, herunder at malere
kommer og maler med de besøgende og har kunne trække en række frivillige ind til
højsæsonen, er yderligere bonus.
Der er derfor mange gode fordele i at kunne finde en tovholder, som både kan fungere
som daglig tovholder/afdelingsleder, skuespiller, inspirator, instruktør og indkøber.
Fordelen i at give rollerne/personlighederne en fast base!
De roller/personligheder, som har egen fast base at holde sig til f.eks. en stald, en
smedje, en skolestue m.m., har det bedste udgangspunkt, specielt i perioder med færre
gæster. Rammerne er med til at sikre en fastholdelse af motivation og dem selv i
rollerne. De personer/roller, som ingen base har og udelukkende skal opsøge gæsterne
uden ”rammer”, skal bruge mange flere kræfter på at fange gæsterne, da de ikke er i
en opstillet kulisse.
Plads til forandring og det kommercielle perspektiv!
Det var en aftale at rollerne/karakterne måtte forandre deres person og dets virke i
samarbejde med tovholder, inden for visse specifikke rammer, i løbet af dagen og det
fungerer rigtigt godt. Dette sikre, at de besøgende naturligvis ville kunne møde en
basis oplevelse, men også, at der hver eneste dag kan opleves noget forskelligt,
afhængigt af hvad der findes på. Det kan som eksempel være at hushovmester
indkalder til lønudbetaling på trappen foran slottet på et bestemt tidspunkt og har
meget svært ved at videregive grevens penge, at alle mødes til sang et bestemt sted på
et bestemt tidspunkt eller at to personer har fået et specielt godt øje til hinanden og
mødes et uventet sted.
Præcis denne fleksibilitet viser sig at have et godt kommercielt perspektiv, idet dette
opfordrer til genbesøg og sikrer nye oplevelser hver gang.
Forbedringer Egeskov godt tænke sig lige nu!
Egeskov har gennemført den første lavsæson med levendegørelse og har fået gjort sig
den erfaring, at det kunne have været godt at skuespillerne kunne mødes nogle gange
om dagen skemalagt for at kunne byde på en større samlet oplevelse, et længerevarende skuespil af en art. Dette vil sikre, at de besøgende vil have flere faste punkter
at møde rollerne/skuespillerne på i løbet af dagen. Dette bliver således et af de input
til videreudviklingen, som Egeskov vil arbejde med i fremtiden.

De besøgendes modtagelse og reaktion!
Under den første lavsæson har Egeskov også gjort sig den erfaring, at elementer, hvor
børnene kan føle, røre og være som de er, fungerer rigtigt godt. Dette betyder at
stalden, hvor børnene hjælper med at strigle og pleje hestene, smedjen hvor de kan
hjælpe smeden, området omkring smedjen med de gamle legeredskaber bl.a.
tøndebånd m.m. samt veteranmuseet med sæbekassebilerne, er meget populære hos
børnene.
De voksne reagerer lidt forskelligt. Nogle betragter skuespillerne/rollerne som sjove
indslag, men andre går med på spøgen.

