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Summary of Results

1. PLANLEGGING.
❖ Gjennom ørte møter med faggskipledere ra fre faggskip: MIKON, Miljøgi ter, Fjord
og Kyst og Polhavet, kontakte potensielle deltakere ( orskere), planlegging av
verksteder, spørreundersøkelse, SMAK-arrangement, intervjuer osv. ❖ I dialog om å starte
samarbeid med faggskip ‘Klimaendringer på land’
2. INNSAMLET INNHOLD
•

To gjennom ørte verksted med deltakere ra ulike faggskip, med lyd og
bildeopptak: ➢ 1.verksted: Pedro Duarte (NP), Lis Lindal Jørgensen (IMR), Ann Eileen
❖

Lennert (UIT), Elina Halttunen (IMR)
•

➢

2.verksted. Jannike Falk-Andersson (NORUT) og Sigbjørn Skåden ( or atter)

•

➢

I dialog med bl.a.: Amanda poste (invitert til verksted), Dorte Herzke (invitert

til verksted), Claudia Halsband (invitert til verksted), Tone Reiertsen (NINA,
orskning på sjø ugl) + fere (egen liste over orskere vi ønsker å engasjere).
•

❖

Gjennom ørt SMAK 2068, kokkekonkurranse 21.sept på Polaria med okus på mat i

remtiden med oredrag av Kari Anne Bråthen (UIT),Karin Bloch-Hansen (Akvaplanniva), Sanna Matsson (Akvaplan-niva). Forhåndsopptak på orskningsanlegg
(akvaplan-niva). Lyd og bildeopptak ble gjennom ørt.
•

❖

•

❖

Første søk i Framsenterets arkiv etter audiovisuelt materiale gjennom ørt.

I planleggings ase: 2 Intervjuer/diskusjoner med 2 orskere i hver diskusjon, på
tvers
av faggskipene (+mulig eltarbeid) i november og desember

•

❖

I produksjons ase: Spørreundersøkelse (survey) : tekstbasert, skal sendes til

innsamlet epost-liste med orskere ra faggskipene Polhavet, MIKON, Miljøgi ter og
Fjord og Kyst i november og desember
3. PRODUKSJON
❖ PODCASTS - ørste lydopptak gjennom ørt, manus under utvikling basert på
innsamlet innhold, teaser/trailer produsert. Lanseres januar 2018.

1 Podcaster

•

➢

Nr. 1 - ‘Is There Hope?’ The big questions, intro 2068.

•

➢

Nr. 2 - ‘Managing Nature part 1’ Farming on land and the ood we get rom the

earth (topic / ocus).
•

➢

Nr. 3 - ‘Managing Nature part 2’ Fishery and the ood we eat/will eat rom the

sea (topic/ ocus)
•

➢

Nr. 4 - ‘The Precautionary Principle’ Aquaculture and the ood we eat/will eat

rom the sea (topic/ ocus)
•

❖

Teaser til podcast: https://slack-fles.com/T5S4DFP51-F7KTFE5HC-24334c05b

•

❖

KORTFILMER:
•

➢

SMAK 2068. Første flm erdig redigert. 3 kortflmer under produksjon.

Ferdigstillelse i november 2017.
•

➢

Under planlegging: kortflm med okus på plast i havet. Opptak og redigering

i
2018.
•

❖

UTDANNING - verksteder med barn/ungdom

➢ Gjennom

ørt 1 ungdomsverksted i New Ålesund, Svalbard i October 2017,

med innhold ra Geir Wing Gabrielsen.
➢ Under planlegging: Turne med Den kulturelle skolesekken (signert kontrakt),

Aust-Agder, Februar 2018 (med oppdatert innhold ra faggskipenes orskning) og Tromsø,
Mars 2018 (med oppdatert innhold ra faggskipenes orskning).
Under produksjon: historieproduksjon med historiegruppe med or atter Sigbjørn
Skåden, Tale Næss, Leo Kay, med inspirasjon ra verksteder/intervjuer med orskere.

•

❖

•

❖ Under utvikling:
➢ Historiespill på nettsiden til prosjektet (www.science

uture.nu) under utvikling,

til lansering med podcast i Januar 2018.
➢ AR-spill under utvikling(støtte

ra KORO). Design av Ismet Bachtiar. Skal

kobles til X2068-digitale knutepunkter, (Utnytte de eldre kioskene vi har i byen, i utstilling
på Framsenterets nye bygg and Polariaskulptur) og skape en X2068 or en spill-turne or
lansering i 2019.
❖ Gjennom

ørt rem øring på kon eranse Framsenteret, MARP, 26.sept 2017 og årsmøtet til
Fjord og Kyst, okt 2017.
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