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3-dages innovationsinternat om programudvikling
Der kom konkrete og spændende forslag til programmer på bordet og inspiration til
nye måder at ideudvikle på, da DR2 bød 2 innovatører indenfor til en anderledes innovationsproces i tv-kanalens undervisningsafdeling. Hovedessensen i forløbet var et 3dages innovationsseminar, hvor en håndfuld kunstnere og forskere blev bragt sammen,
og gennem Kunstgrebs innovationsmodel forenede deres kompetencer til udvikling af
nye programmer.
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Udfordringen

ne ”underholdning” og ”viden” og

DR2 har som kerneværdi at levere

arrangerede på den baggrund et 3-

medrivende tv med substans, kant

dages innovationsseminar for særligt

og glimt i øjet. Udvikling af nye

indbudte kunstnere og forskere som

programmer er altid en udfordring,

repræsentanter for de to temaer. In-

og DR2 ønskede derfor at nytænke

novatørerne bragte deltagerne i spil

den kreative proces. Kunstgreb blev

så de nåede både at visualisere DR2s

inviteret indenfor, for gennem et

kerneværdier, lufte fordomme om hin-

anderledes innovationsforløb at ud-

anden, gå i stjernebad, vågne op i

vikle en idébank til fremtidige mulige

tipi og ide-generere i 4 bølger – som

produktioner, der krydser underhold-

afsæt for at kunne tænke og udvikle

ning og formidling af viden.

på nye måder. Seminaret mundede
ud i et idekatalog med 15 konkrete
nytænkende programforslag der alle

Processen – hvordan fremkom

har potentiale til at blive til nye pro-

produktet?

grammer. De 7 blev visualiseret og

De to innovatører Gitte Naur og Susan

pitchet gennem rollespil for en af

A. Olsen tunede ind på hovedtemaer-

chefredaktørerne.

MONAEL-SAYED
NEUROBIOLOG,
KØBENHAVNS UNIVERSITET
UDTALER k
“Jeg har set ting fra helt nye vinkler. Det at komme igennem sådan
en proces her, som skal ende i noget helt konkret, men hvor man
igennem processen laver de vilde idéer, de vilde tanker og bruger
hele sig selv – også fysisk – det har givet mig et helt nyt perspektiv
på innovation.”
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ER DU BLEVET

KONTAKT Kunstgrebs sek-

inspireret og vil du høre mere om

retariat tel. 38 33 40 00 eller skriv

hvordan din virksomhed kan skabe

en mail til info@kunstgreb.dk for

innovation ved hjælp af en inno-

bestilling af et uforpligtende møde.

vatør fra Kunstgreb, så...

Vi glæder os til at høre fra dig!

