




Hjørring LIVE – the GAME 
– Danmarks fedeste studiestart 

Hjørring LIVE er; 
• Festlig farverig første fredag i september 
• 4000 unge 
• Velkomst til nyt studieår – det er værd at fejre! 
• Velkomst til byen – geografi, scener, opholdssteder, kulturtilbud og 

fritidsaktiviteter. 
• THE GAME - et reality GAME  
• Involverende, engagerende, kreative, bevidstgørende, dannende og 

underholdende aktiviteter. 
• Et unikt samarbejde og netværk; for, med og af unge og alle med interesse 

i studie- og ungdomskulturen i Hjørring 
 



Borgmesteren i front 

HL_Arne.mp4


 
 
Et REALITY GAME, hvor byens 4000 
studerende klassevis konkurrerer mod 
hinanden rundt på 50 GATES fordelt i 
byens centrum fra Vendelbohus i nord 
til Svanelunden i syd, fra Hjørring 
Biocenter i vest til Østergade i øst.  
 
Hver GATE har sin unikke  
QUEST 
 
The GAME afvikles via en  
app til smartphones. 
 
 

The GAME 



Byen inddeles i fire farvezoner; 
rød, gul, grøn og blå og 
konkurrenceaktiviteterne i the 
GAME fordeles i de fire zoner og 
vil være ”tonet” af farvernes 
metaforik og symbolske værdier 
afhængig af, hvor de placeres. 

På Springvandspladsen mødes alle 
farver. 

FARVEZONEKORT 



http://youtu.be/A-6P7BvY-Lg 

Fortolkninger af farvetema i billeder 

HL_Den_Farverige_Studieby.mp4


Fortællerammen 

GO GLOCAL ActiveYoungCitizens 4 Colours 



Go Glocal 
vi kan, vi vil og vi skal selv 

 

• lokale ressourcer og 
kompetencer i et 
globalt perspektiv! 

 

 

 

• Tænk GLOBALT 

• Handl LOKALT  



       ActiveYoungCitizens 
 Vi ønsker at skærpe de unges bevidsthed om deres 

medansvar i, at Hjørring både nu og i fremtiden skal 
være et fedt sted at være (ung).  

 Derfor skal indsatsen bidrage til at: 
 
• Bevidstliggøre 
• Ansvarliggøre 
• Oplyse      SAMFUNDSMÆSSIGT 
• Involvere     MILJØMÆSSIGT 
• Engagere     KULTURELT 
• Demokratisere     SOCIALT 
• Aktivere 
• Motivere 



BLÅ ZONE 
 
I den blå zone er 
aktiviteterne stilfulde og 
kunne indbefatte brugen 
af vand, is bluesmusik, 
teknologi og viden. 
 
Den blå farve er 
visdommens, 
koncentrationens og 
stabilitetens farve. Blå kan 
forstærke en stemning af 
fordybelse, ro og 
afslapning og signalerer 
ordentlighed, værdi og 
kompetencer 



GRØN ZONE 
I den grønne zone handler 
aktiviteterne om jorden, 
planterne, naturen, 
bæredygtighed, miljø og 
økologi. Skabelsen, livet og 
sundhed og sportslige 
udfoldelser som golf, 
fodbold og løb. 
 
Den grønne farve er 
håbets, det levende og 
vækstens farve og kan 
forstærke en stemning af 
harmoni og balance, 
gennem formidlende, 
forfriskende og 
menneskelige aktiviteter 

 



GUL ZONE 
 
I den gule zone handler 
aktiviteterne om ild, 
gnister, der tændes og 
brande, der slukkes. 
Beachvolley og 
manddomssprøver med 
hammer og sav. 
 
Den gule farve forbinder vi 
med solskin, energi og 
effektivitet. Det er 
optimismens og 
nyskabelsens farve. 



RØD ZONE 
 
I den røde zone er der 
latter og humor, der kan 
danses tango, spilles 
rockmusik, uddeles hjerter 
og dates eller måske køres 
i Ferrari. Udkæmpes 
fægtekampe eller dyrkes 
karate og tai chi. 
 
Den røde farve er 
kærlighedens, 
revolutionens, 
spændingens, varmen og 
glædens farve. Rød liver 
op, kan være lokkende hed 
og lidenskabelig. 



PROGRAMMET d. 5. sept. 
08.00-09.00: Opstart og info-video ude på uddannelserne. 

09.00-09.20: Publikumsopvarmning på Sct. Olai Festpladsen 

09.20-09.25: The GAME skydes i gang – GO GLOCAL 

09.30-12.30: the GAME  

12.30-13.00: Fælles Picnic på Sct. Olai Festpladsen  

         Underholdning og   

13.00-13.30: Præmieoverrækkelser 

13.30-15.30: StudyShopping –  

15.00-16.00: Portene åbnes for  

16.00-17.00: FOLKEFEST: 

         LUKAS GRAHAM  



KOMMUNIKATIONEN 
FØR 

• Designlinje 

• FACEBOOK 

• LEKTIO 

• TEASERFILM 

• Radiospots 

• Husstandsomdel
t AVIS 

• Hjoerring.dk 

• Udd 
hjemmesider? 

UNDER 

• Designlinje 

• APP’en 

• INFO - filmen 

• Aktiviteterne 

• Radio? 

• Instagram 

• EVENTstagram 

• FACEBOOK 

EFTER 
• Designlinje 
• FACEBOOK 
• APP’en 
• Instagram 
• Hjoerring.dk 
• Udd 

hjemmesider 



Facebook  



”Splash” en ven på FB 
- facebook konkurrencespil 



THE GAME – App’en 



In-app Galleri 



Nyheds-push-beskeder 



GATE – Quest; hvad er det? 

• Gaten = Navn, nummer, farve, fysisk placering 

• Quest = aktiviteten. 

• Tre konkurrerende parter (enkeltpersoner el. hele 
klassen) 

• Alle skal aktiveres  

• Tid: Aktiviteten: 20 min Intro og kåring: 3 min 

• 1., 2. og 3. plads 

 

 



Kontaktdata 

For yderligere information: 
 
Dorte Reinholdt, projektleder 
dorte.reinholdt@hjoerring.dk 
Mobil: 41223244 
 
Andreas Mathew, eventansvarlig 
andreas@mathew.dk 
Mobil: 23253769 

mailto:dorte.reinholdt@hjoerring.dk
mailto:andreas@mathew.dk

