
Skab oplevelser
DekorationS- 
kurSuS
Modul 1 - 2 - 3
For personalet på biblioteker



kurSerne  aFHoLDeS  PÅ  JereS  BiBLiotek
Målet hermed er at opnå det maksimale udbytte indenfor jeres fysiske rammer, med jeres materialer, 

som vil være det optimale. 

DekorationSkurSet  er  inDDeLt  i  3  MoDuLer 
Hvert modul varer en dag, (f.eks.: kl. 9  til 15.  Dagene skal nødvendigvis ikke være sammenhængende. 

De kan ligge i forskellige uger. i bestemmer, hvornår det passer jer bedst i jeres bibliotek.
( Det optimale vil nok være, at alle kurser afholdes indenfor ½ år) 

kurserne henvender sig til alle interesserede, der har lyst til at få de tanker, ideer, grundprincipper og redskaber, 
som vi dekoratører/ visual merchandise´s arbejder efter hver dag. 

Dekorationskurset 
 kurset er skræddersyet til personalet på biblioteker, og alle kan deltage

uden forkundskaber.

Dekorationsmodulerne
MoDuL 1

MoDuL 1 er en BLanDinG aF teori oG PraktiSk arBeJDe
Hvor kommer ideerne fra? Hvordan bruger vi sanserne? Hvordan skaber man oplevelser? uventede overraskelser? 
Hvordan skaber man harmonier? Man lærer opstillingsprincipperne, farvelære, planlægning og skitsetegning. 

MoDuL 2
MoDuL 2 er en BLanDinG aF teori oG PraktiSk arBeJDe

Brugernes forventninger og oplevelser? Hvor er de bedste pladser for dekoration og oplevelser i biblioteket? 
Planlægning af en dekorationsopgave med masser af fif, tricks og lette måder at arbejde på. 

teori med logistik , regler, brand og flugtveje. Farvernes og lysets betydning. 

MoDuL 3
MoDuL 3 er en aFSLuttenDe PraktiSk Deko-oPGaVe MeD FiniSH oG DokuMentation.

Hvordan aktiverer vi gæster/ brugere? Med mærkedage? Begivenheder? Signeringer? konkurrencer m.m.? 
Hvilke ideer vælger man og hvordan? 

Stor praktisk deko/oplevelsesopgave med fokus på oplevelse og det indlærte fra de to forudgående moduler. 
Gennemgang for alle med tjek på stopeffekt, oplevelsen, opstillingsprincipper, farver, finish og dokumentation.



tilmelding til Leo Sommer
mail: leosommer@info.dk tlf.: 40101610 eller 62241616 www.leosommer.dk

tilmeldingen til 
dekorationskurserne

ForeSLÅ SeLV Dato / Datoer For JereS kurSuS / kurSer
Skriv eller ring til mig, hvorefter vi koordinerer tidspunkter og aftaler forløbet.

Herefter sender jeg en bekræftelse.

Grundpris pr. dag  ( kl 9 - 15 ) 13.000.- kr.
( maks 12 deltagere pr kursus )

Jeg glæder mig rigtig meget til at give jer nogle af vores redskaber, så i selv kan ”komme videre”
med oplevelser igennem udstillinger og dekorationer til glæde for brugerne og personalet.

i vælger selv tidspunktet for afholdelse af kurset / kurserne
af hensyn til bibliotekets planlægning og bemanding


