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Et mobil-rollespil som formidler historie i børnehøjde
Hvordan formidles
Fredericia bys
militærhistorie
i børnehøjde?

Er børn mere motiveret
til bevægelse og frisk luft,
når vi inddrager spil og
moderne teknologi?

Kan erhvervslivet drage
kommercielle fordele ved
at have et mobil-rollespil
i byen?

		

Program d. 30. juni

Kl. 13.00

 elkommen til Fredericia Battle 1849
V
v/Fredericias borgmester Thomas Banke

Kl. 13.10 	Overlevering af ordre og instrukser til alle
menige soldater
v/oberst N. C. Lunding
Kl. 13.15	
Gennemspilning af de 3 test poster på Volden
– alle, der har lyst, og som har en iPhone
eller iPad
Kl. 14:00	
Medaljeoverrækkelse og tak for indsatsen
v/oberst N. C. Lunding
Alle tapre soldater har mulighed for at indtage
en lille forfriskning efter endt tjeneste på Volden.
Kl. 14.15-	Projektets partnere vil være repræsenteret og
15.00	
står til rådighed for eventuelle spørgsmål
omkring projektet:
		

 ymuseet i Fredericia
B
v/projektchef Henning Møberg og drama
pædagog John Mortensen

		

T uristbureauet i Fredericia
v/bureauleder HeidiHammer Lings

		
Trekantområdet Danmark
v/kulturkonsulent Karsten Rimmer
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Syddansk Turisme – Leg & Læring,
Kids n’ Tweens Lifestyle
v/projektleder Anette Hellemund Werenskiold


*) Denne
version af spillet er udviklet som en
test, dvs. at spillet endnu ikke er fuldt færdig
udviklet.

PARTNERE I PROJEKTET:
Leg og læring – Kids n’ Tweens Lifestyle finansieres blandt andet af Den
Europæiske Regionalfond og Region Syddanmark og gennemføres af
Syddansk Turisme og Spinderihallerne, center for Kultur og Erhverv.
Projektet er skabt til at give virksomheder, der arbejder med leg og læring
– Kids n’ Tweens Lifestyle i region Syddanmark, nøglen til at forstå og nå
børn i alderen 3-12 år. Målet er at udvikle nye oplevelser, produkter og
ydelser, således at virksomhederne opnår en markedsmæssig fordel og
bliver i stand til at tiltrække flere turister, kunder og samarbejdspartnere.

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

kidsntweens.dk

Vi investerer i din fremtid

