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Når sanserne går 
online og kunsten 
kan mærkes 
Tirsdag d. 5.oktober kl. 15.oo-16.00

Når sanserne går online og kunsten kan mærkes. Tiden som passivt 
publikum er ovre. Fremtidens high-tech kulturoplevelser kommer 
for at involvere dig, dine data og dine reaktioner for at skabe kunst 
du ikke troede var mulig. 



Program
I fremtiden skal alle sanser i spil og mulighederne for interaktivitet 
og deltagelse bliver ekstreme, når vi skal opleve kunsten. Vi 
kommer til at se kunstnere trække på en bred vifte af digitale 
pensler fra algoritmer og sensorer, til data og intelligente skærme. 

Følg med, når Art Tech Tuesday afdækker, hvordan algoritmer kan 
bruges til at udvikle kulturevents og hvordan publikum kommer 
til at præge forestillingen og oplevelsen. Gør dig klar til at mærke, 
smage, lytte, flytte, præge og deltage i din fremtidige kunst- og 
kulturoplevelse.

Simon Lajboschitz
Medstifter og administrerende direktør i Khora. Simon er optaget af at 
undersøge formålet med Virtual Reality og Augmented Reality. Hvordan vil 
det ændre vores liv, og hvordan kan vi gøre det til en god ting? Han har en 
BA i filosofi og kandidatgrad i erhvervsøkonomi. Sammen med Peter Fisher, 
grundlagde han Khora ApS. Efter 5 års er der produceret +300 VR, AR og 360 
graders produktioner for B2B -partnere og faciliteret +1000 workshops for 
virksomheder, der ønsker at udforske potentialet sammen med Khora.

Mikkel Keldorf 
Ejer af virksomheden SHIFT Media og arbejder med interaktiv storytelling. 
Med en baggrund i journalistik og dokumentarfilm bruger han nye 
medieplatforme som virtual reality, augmented reality og interaktive 
film til at skabe gribende og indlevende oplevelser for virksomheder og 
organisationer. Produktionerne spænder vidt; fra narkokriminalitet og 
mord i Mellemamerika til modeshows, virksomhedspræsentationer og 
undervisningsspil. Alt sammen med en mission om at nytænke filmkunsten, 
udvide rammerne for hvordan vi fortæller historier samt skabe en 
forbindelse mellem den fysiske og den digitale virtuelle verden. 

Jakob Tekla Jørgensen 
Dobbelt Reumert-vinder og tidligere teaterchef på Teater Nordkraft i Aalborg, 
ligesom han har været bestyrelsesformand organisation Dansk Teater. I 
dag står han i spidsen for Viborg Kommunes nye White Hole Theater, som 
scenekunstnerisk udviklingskonsulent. Teatret er en ambitiøs ny satsning, 
med fokus på at skabe nye hybride teater-formater. Som Jakob selv forklarer 
det: ”Hybriden mellem det fysiske og det digitale univers kaldes metaverset. 
Det er i dette metavers, at White Hole Theaters forestillinger udspiller sig.”

Vært & Facilitator

Christiane Vejlø
Digital trendanalytiker, radiovært og foredragsholder med ekspertise i 
teknologi og den digitale fremtid.

Tilmelding 
Er ikke nødvendig. Du kan altid 
følge vores live-stream via dette 
link: 

www.arttechtuesday.dk

Det er også her, du finder 
optagelser af de tidligere  
Art Tech Tuesdays


