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KALAS FESTIVAL 
 

Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Lundby Gravesen – 
http://www.selragadedesign.wordpress.com 

Casper Ragn – http://www.casperragn.wordpress.com 

Niels Otto Andersen – http://www.ottouch.com 

Anders Cramer Nielsen - http://anderscramernielsen.dk/ 
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Projekt Planlægning 
 

Opgave beskrivelse 
 

Vi er en velgørenhedsorganisation, som ønsker at starte en festival målrettet til det ældre 

segment (65-80 årige). Vi er en organisation der arbejder for at skabe et socialt miljø 

blandt de ældre. Vores ønske er at motivere og inspirere dem til at være aktive og få nye 

bekendtskaber. Samtidig vil vi hjælpe dem til en sundere livsstil. 

 

På festivalen vil der være mad, der vækker minder fra de gode gamle dage, med en sund 

og moderne twist, skabt af anerkendte kokke. Derudover vil der være livemusik fra 

klassiske danske kunstnere. 

Der vil være boder, repræsenteret af flere bryggerier, som vil sælge deres mest populære 

speciel øl. Danseinstruktører vil indbyde gæsterne til at svinge hofterne. 

Vi har lavet et samarbejde med Dansk Stavgangs Unionen, som vil komme ud og 

præsentere gæsterne for sporten. 

Da målgruppen er de ældre vil hele festivalpladsen og faciliteterne være handicapvenlige. 

Markedet er ikke så konkurrencepræget i forhold til vores målgruppe, men mulige 

konkurrenter kunne være Top Charlie. 

Der findes andre festivaler, som henvender sig til de samme som os, men deres udbud er 

ikke det samme som hvad vi tilbyder. 

Vores målgruppe er kvinder og mænd mellem 65 og 80 år, bosiddende i Storkøbenhavn. 

De er aktive i hverdagen, eksempelvis medlem af diverse foreninger, motionsklubber osv. 

De er livsnydere med interesse inden for musik, mad og sundhed. 

Hjemmesidens budskab skal være enkelt og overskueligt, da målgruppen ikke 

nødvendigvis er de mest teknologisk erfarne. Derudover skal den vise hvad festivalens 

formål er såsom socialt fællesskab, sundhed og gode oplevelser. Det skal også forstås på 

hjemmesiden at vi er en velgørenhedsorganisation og at festivalen vil være 

handicapvenlig. 

Den ønskede respons på hjemmesiden skal være at gøre besøgende opmærksomme på 

festivalen og får lyst til at købe nogle billetter. 
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Efter at vi fik briefet af opgaven fra markedsførings økonomerne valgte vi at brainstorme 

vores idéer.  

 

Her er de idéer vi kom frem til, hvordan hjemmesiden skulle være, hvad den skulle 

indeholde og hvordan den skulle designes.  

 

Brainstorm 
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WBS 

 

PBS 
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Gantt 
 

 

 

Moodboard 
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De seks tænkehatte 
 

Før end at vi kunne gå i gang med projektet, var det nødvendigt for os at gå igennem de 

seks tænkehatte, så vi kunne se kritisk på det vi var i gang med at designe.  

Dette var hvad vi kom frem til: 

Blå Hat 
Problemet; 

 Gantt Design 

 Mockup 

 Rapport 

 

Hvid Hat 
Information; 

 Vi ved at vi skal lave en hjemmeside til Kalas festival, som er en festival for ældre med 

fokus på mad med live musik 

 Vi mangler dog stadig interview med nogle ældre mennesker (deres ønsker til en 

brugervenlig hjemmeside), tekst og indhold. 

 

Grøn Hat 
Design; 

 One-page med farvetema 

 Kan ved behov laves til et magasin 

 

Gul Hat 
Eventuelle fordele; 

 Der vil være en livechat tilgængelig det meste af tiden (evt. skrive åben og lukketid på 

den? så undgår man at der ikke er nogen når man skal bruge dem) 

 Ringe til arrangørerne 

 En side som er simpel 
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Sort Hat 
Negative ting; 

 Chatten går ned, det ikke går igennem (dårlig internet forbindelse) 

 Ved ikke at man kan scrolle på one-pag’en – det bliver for besværgeligt, brugeren 

ender med at give op 

 Gamle pc’er og browsers 

 Store billeder der tager for lang tid at loade 

 For lidt info på siden og for lidt support 

 

Rød Hat 
Følelser; 

 Har en god fornemmelse for at de ældre ville kunne finde ud af hjemmesiden, alt vil 

være let tilgængeligt for dem. 

 Super flot design 

 

Blå Hat 
Opsummering; 

 Fundet tekniske problemer som vi skal tage i betragtning når vi laver siden 

 Vi har en plan B hvis markedsføring økonomerne hellere vil have noget andet, såsom 

et magasin 

 Vi er sikre på os selv og det her projekt 

 Vi har rimelig godt styr på det hele 

 Vi kan finde frem til en fælles konklusion på det hele  
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Informations Arkitektur 

 
Siden er bygget op med en forside, hvor festivalens logo og info om festivalen fremgår. 

Dernæst kommer mad delen hvor det fremgår nederst hvilke kendte kokke der kommer og 

laver mad, hvor der er kort info omkring dem. Derefter kommer musik delen hvor de 

største kunstner der kommer og optræder er fremvist. Derefter er der praktisk info, hvor 

der er kort over stedet og info om transport til og fra stedet. Nedenunder, praktisk info er 

der sponsorer, og siden slutter så af med køb af billet og kontakt til festivalen. På alle sider 

fremgår menuen og livechatten tydeligt.  
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Stakeholders 
 
 Festival 

 Ældre 

 Hoster hjemmesiden 

 Sponsorerne 

 Marketing folkene 

 Designere 

 

Stakeholders 
 

Vores kunde for dette projekt var en velgørenhedsorganisation, som ønskede at starte en 

festival målrettet mod det ældre segment (65-80 årige.) De ville skabe et godt og socialt 

miljø for de ældre, derfor var deres ønske klart at de vil motivere og inspirere dem til at 

være aktive, med mulighed for nye bekendtskaber. Derudover ville de hjælpe dem til at få 

et indblik til en sundere livsstil. 

Vores job var ud fra det ovenstående at lave en hjemmeside, der var enkel og overskuelig, 

da målgruppen ikke nødvendigvis er teknologisk erfarne. Derudover skulle vi vise hvad 

festivalens formål var – socialt fællesskab, sundhed og gode oplevelser. Det skal også 

fremgår klart at det er en velgørenhedsorganisation og at festivalen ville være 

handicapvenlig. 

Den ønskede respons på hjemmesiden skulle være at gøre de besøgende opmærksom på 

festivalen, og give dem lyst til at købe billetter. 

 

Vi valgte at lave en one-page hjemmeside, da dette ville gøre det mere overskueligt for de 

ældre at bruge hjemmesiden; de ville ikke være afhængig af at skulle gå ind på forskellige 

undersider og give op i sidste ende, da alt ville være på en lang side. Hjemmesiden er 

blevet forenklet i den forstand at alt der ikke er behov for, er blevet fjernet. Da menuen 

altid er tilgængelig for den besøgende er effektiviteten høj, da handlingen for at komme fra 
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a til b på siden er nemt, hurtigt og ligetil, og det faktum at der ikke er undersider inden 

under menupunkterne.  

 

Fleksibiliteten er forøget, hvilket betyder at brugbarheden er blevet reduceret, hvilket er 

nødvendigt for hjemmesiden og kundens ønske, da ikke alle brugere af hjemmesiden ville 

være tekniske eller have tålmodighed nok til at finde hvad de vil, og i sidste ende give op. 

Der er få valgmuligheder på siden, og ville derfor mindske risikoen for at det vil ske.  

 

Den visuelle identitet, er vigtig når det kommer til festivaler, og ikke mindst når ældre 

mennesker skal navigere rundt. De skal med det samme have en forståelse for, hvad det 

er for en hjemmeside, de er kommet ind på. Til at hjælpe dem med at finde rundt, valgte vi 

et meget distinktivt farvetema, hvor vi har en farve pr. side, så det er nemmere at huske, 

hvor man fik de forskellige informationer.  

Festivalens visuelle udtryk, skal først og fremmest promovere mad, økologi og ældre-

venlighed, derfor fx grøn, når det kommer til maden. Farverne er ‘lette’ farver, og er 

behagelige for øjnene, så man kan klare at læse på dem længere tid ad gangen. 

Skrifttypen er af let læselig karakter, og ikke noget alt for moderne, så de ikke føler sig 

fanget i et ‘sci-fi’ univers, men føler noget genkendeligt. 

 

Medie og platform 
 

Hjemmesiden er designet til at kunne ses på alle platforme, da den vil tilpasse sig til 

skærmens størrelse. Hjemmesiden er en “one-page” hjemmeside og man kan kun se en 

sektion af gangen, så når man scroller på hjemmesiden. Det vil give brugeren overblik og 

ro til at se de forskellige sektioner uden at blive forstyrret af de andre sektioner. 

 

Fordi at brugerens forventninger til funktionaliteten og effektiviteten er opfyldt, er 

tilfredsheden stor. De handlinger der skal gøres er lette, hurtige og nemme at udføre, og 

brugeren får derfor en oplevelse af kvalitet når de bruger siden.  
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Feedback fra MAK. 
 

De mente at siden var for moderne til ældre mennesker. De syntes at idéen om ”one-

page” var fin.  Forsiden måtte gerne vise at maden var i fokus, og ikke at det var en 

festival. Samtidig ville de gerne have lidt flere farver.   

  


