
OPTAGELSE TIL DESIGNLINJEN FORÅR 2021

MOODBOARD-OPGAVE

LYSE
MINDER



En designer arbejder ofte med et moodboard som udgangspunkt for sin desig-
nudvikling. Et moodboard er typisk en visuel præsentation af det emne/tema, 
som bliver fastsat i starten af designprocessen. Overordnet er et moodboard 
kendetegnet ved, at være en lille visuel fortælling af sammensatte billeder, ord, 
materialer og farver, der tilsammen sætter scenen for hvilken  retning den vid-
ere designproces skal gå i. 
Når man laver et moodboard kan man vælge at fremhæve nogle elementer frem 
for andre - f.eks. størrelsen på de forskellige billeder. Man kan også gruppere og 
skabe sammenhænge på tværs og man kan vælge at lave supplerende farvep-
aletter og materialekort. Med et enkelt stikord her og der kan man præcisere 
bestemte tanker, man får i forbindelse med bestemte billeder. I denne opgave 
bedes du helt undlade at bruge billeder af eksisterende designprodukter eller 
andet designarbejde, men vælg gerne mere atypiske og finurlige billeder, som 
inpirerer dig for at gøre din inspiration mere original og personlig. 

Med denne lille optagelsesopgave til Talentskolens Designlinje, ønsker vi at 
finde ud af, hvad der inpirerer dig, og hvordan du bearbejder denne inspiration 
visuelt ud fra et tema fastlagt af Designlinjen. 
Du skal derfor skabe et moodboard af billeder, materialer, stikord og farve-
prøver, som viser DIN visuelle fortolkning af emnet:   “LYSE MINDER”.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

MOODBOARD
         

 

OPGAVE
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• Deadline for tilmelding til optagelsesdagen er d. 25. November 2020 kl 
23.59   

• Moodboarded skal være i A3-format, enten høj-eller lavformat. 

• Medbring moodboard-opgaven til optagelsesdagen d. 2. December 2020 

• Det er både muligt at lave moodboarded digitalt eller analogt.  

• Din opgave vil blive bedømt af 2 fagpersoner tilknyttet Talentskolens 
designlinje samt en ekstern design-censor.  

• Du er velkommen til at kontakte designlinjens leder Nina Born, hvis du  
du har spørgsmål til optagelsesforløbet. Mail: ninaborn.talentskolen@
gmail.com. 

• Hvis du har andre ting du gerne vil vise os må du meget gerne medbringe 
op til 5 produkter/skitser/idéudkast/projekter d. 2. december. 
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