VEJLEDNING

UDSTILLING

Pjece
Download og print pjecen i A4-format på begge sider.
Fold pjecen på midten og læg den, hvor de besøgende
vil få øje på den.

Plancher
Tryk de tolv plancher i formatet A1 (594 cm × 841 cm)
på pap, karton eller skumpap. En halvmat overflade
er at foretrække, så oplevelsen ikke bliver forstyrret af
genskin fra lyskilder.
Plancherne er trykklar, men ligger trykkeriet uden for
Europa, så kontakt dem for at høre, om ICC-profilen
”ISO coated v2 300” er okay. Hvis trykkeriet ønsker en
anden ICC-profil, kontakt da venligst sekretariatet på
5thule@arktisk.dk, for at få oprettet en ny, trykklar pdf
med den rette profil.
Hæng plancherne op i rækkefølge, som vist nedenfor.
Afstanden mellem gulvet og planchens bund er
optimalt 120 cm.

Lyd
På hver planche findes en QR-kode, som den besøg
ende i udstillingen aflæser med sin egen mobiltelefon.
Herefter afspilles lyden til den pågældende planche.
Den besøgende installerer selv en app til QR-scanning.
Vi anbefaler ikke en bestemt, men adskillige er gratis
til rådighed på Apple Store, Google Play Store og
Microsoft Store.
Vi anbefaler, at udstillingsstedet stiller høretelefoner til
rådighed for at optimere oplevelsen og det samlede
lydbillede i udstillingsrummet.

PLANCHERNES RÆKKEFØLGE
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VEJLEDNING

MINI-UDSTILLING

Plancher
Tryk de fem plancher i formatet A1 (594 cm × 841 cm)
på pap, karton eller skumpap. En halvmat overflade
er at foretrække, så oplevelsen ikke bliver forstyrret af
genskin fra lyskilder.
Plancherne er trykklar, men ligger trykkeriet uden for
Europa, så kontakt dem for at høre, om ICC-profilen
”ISO coated v2 300” er okay. Hvis trykkeriet ønsker en
anden ICC-profil, kontakt da venligst sekretariatet på
5thule@arktisk.dk, for at få oprettet en ny, trykklar pdf
med den rette profil.
Hæng plancherne op i rækkefølge, som vist nedenfor.
Afstanden mellem gulvet og planchens bund er
optimalt 120 cm.
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Pjece
Download og print pjecen i A4-format på begge sider.
Fold pjecen på midten og læg den, hvor de besøgende
vil få øje på den.

Lyd
På hver planche findes en QR-kode, som den besøg
ende i udstillingen aflæser med sin egen mobiltelefon.
Herefter afspilles lyden til den pågældende planche.
Den besøgende installerer selv en app til QR-scanning.
Vi anbefaler ikke en bestemt, men adskillige er gratis til rådighed på Apple Store, Google Play Store og
Microsoft Store.
Vi anbefaler, at udstillingsstedet stiller høretelefoner til
rådighed for at optimere oplevelsen og det samlede
lydbillede i udstillingsrummet.
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