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Oplevelsesrum er det sted, hvor kulturarv, turisme og oplevelser mødes.
Åbne oplevelsesrum som byer, naturområder og historiske lokaliteter repræsenterer et stort – og i vid
udstrækning – uudnyttet potentiale i forhold til udviklingen af dansk turisme. Denne bog tager således fat i et
vigtigt og komplekst område ved at sætte de væsentligste begreber i perspektiv og ved at give læseren
konkrete værktøjer til arbejdet med disse. Bogens teoretiske del opfølges af en praktisk, hvor læseren
introduceres til Oplevelsesmatricer ©, som er en konkret tilgang til arbejdet med at definere, forstå og udvikle
oplevelsesrum. Derudover rummer bogen fem cases, som illustrerer arbejdet med oplevelsesrum i praksis.
Disse fem cases er baseret på projekter gennemført i: Hvide Sande, Marielyst, Randers, Tørskind Grusgrav og
Hald Sø-området. Bogen er skrevet til alle, der har en interesse i turisme, kulturarv og oplevelser – såvel
praktikere som studerende.
Så er det ganske vist at der nu er født to elgkalve i Lille Vildmose.
juni 2016 blev de første 5 unge svenske elge udsat i lille Vildmose. Godt begyndt er et treårigt projekt, der
skal understøtte et systematisk forpligtende samarbejde mellem dagplejere, vuggestuepædagoger og
bibliotekarer i Lolland Kommune. Aalborg og Nørresundby Midtby skal som ét center være dynamoen i den

regionale udvikling, og videreudvikles med udgangspunkt i egne kvaliteter og særpræg. Steder der kan danne
de perfekte rammer omkring dit event – ligegyldig størrelse eller form. Den 23. Vi knytter ofte stærke bånd
til de steder, hvor vi eksempelvis bor, slapper af, leger, holder ferie eller arbejder. Familievenlige 2-plans
ejerboliger på 126-134 kvadratmeter beliggende i en grøn og bæredygtig bydel.
Nyt byliv i med panoramaudsigt. På en gang tæt på naturen og København.
Jens Vinge fra Aalborg Kommune fortæller, at der under den løbende monitering af elgene i Lille Vildmose,
er set to forskellige elgkøer med kalv. Familievenlige 2-plans ejerboliger på 126-134 kvadratmeter beliggende
i en grøn og bæredygtig bydel. Realdanias kampagne Stedet Tæller skal være med til at udvikle og udnytte de
stedbunde potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområderne. Jens Vinge fra Aalborg
Kommune fortæller, at der under den løbende monitering af elgene i Lille Vildmose, er set to forskellige
elgkøer med kalv. Steder betyder noget for os mennesker. Anderledes - så man husker det. Steder der kan
danne de perfekte rammer omkring dit event – ligegyldig størrelse eller form. Allerede i maj 2017 blev der
født de første to danske elgkalve på dansk jord i 5000 år.
Steder betyder noget for os mennesker. dk går bag facaden på en række af de firmaer som campisterne
normalt ikke har adgang til, da fælles for alle firmaerne er, at de er grossister, producenter, importører og
agenter. Sådan oplever du bedst elgene i Lille Vildmose.

