Kære finalister
Endnu engang stort tillykke med jeres
finaleplads i Nordjyske Nyskabere!
I lavede nogle virkelig gode præsentationer i
semifinalen, og vi glæder os meget til at følge
jeres udvikling frem til finalen den 6. december i
Musikkens Hus i Aalborg.
Finalen kommer til at foregå meget anderledes
end semifinalen.
I skal som gruppe lave en scenepræsentation af
jeres idé på maksimalt 10 min. Det vil sige, at I
skal bruge tiden til at fortælle og vise dommere og
gæster, hvorfor netop jeres idé er den bedste og
har det største udviklingspotentiale.
Derefter er der 5 min., hvor dommerne har
mulighed for at stille jer spørgsmål. Det betyder, at
I skal være parate til at svare på hvad som helst!
Det kan man naturligvis ikke altid, men sørg for at
have en plan for, hvem der svarer på hvad – også
hvis I ikke har et svar på hånden.
I skal forberede en powerpoint-præsentation, og I
får også mulighed for at vise evt. prototyper, video
mv. frem.

Programmet for finalen
ser således ud:
Senest 11.00		
				

Finalisterne ankommer og får styr på de
prototyper/plancher/filer de har med

11.30
		
				

Frokost for deltagere og dommere i
Musikkens Spisehus, Musikkens Hus

12.15				

Gruppebilleder mv.

				*Det officielle program starter*
12.30			Velkomst
				
v/ Ole Stavad, udvalgsformand, Udvalget
				
for Regional Udvikling, Region Nordjylland
12.45 			

Scenepræsentationer v/ de 5 finalehold

14.15 			

Kaffe/The

14.30			Inspirationsoplæg
				
v/ iværksætter Jacob Risgaard, Coolshop
15.40 			
				
				
				
				

Afsløring af vinderen af Nordjyske
Nyskabere 2018, præmieoverrækkelse og
afslutning på dagen
v/ Ulla Astman, regionsrådsformand,
Region Nordjylland

Ca. 16.00			
Vinderne skal forberede sig på at blive
				
tilbage til fotografering, evt. snakke med
				
presse mv. Der vil også være en lille
				
reception for vinderholdet og deres gæster,
				dommerne og guides

Inden finalen skal I fremsende
jeres tilrettede ideudviklingsplan.
Den må maksimalt være på
15 sider. Alle dommerne til
finalen gennemlæser jeres
ideudviklingsplan – så sørg nu for,
at den indeholder det, den skal,
og at den ser så professionel og
gennemarbejdet ud som muligt. Gå
den også kritisk igennem sprogligt.
Husk at det er vigtigt, at I
inkorporerer svar eller kommentarer
til dommernes bemærkninger til
jer fra semifinalen. Det bør I både
gøre i jeres pitch samt i jeres
ideudviklingsplan. Det behøver
ikke at være et selvstændigt afsnit,
men I bør forholde jer til emnerne
som minimum. Også selvom
I eksempelvis er uenige med
dommerne. Det må man gerne
være, men det bør italesættes.

Vi opfordrer jer til at invitere gæster
med. Der er ingen begrænsninger
på, dog skal vi vide, hvor mange
der kommer. Frokosten er kun
for deltagere og dommere, men
Regionen er vært ved kaffe og kage
om eftermiddagen for alle gæster.
Tilmelding af gæster senest
d. 29. november kl. 10.00 til
nordjyskenyskabere@rn.dk
Og kære kontaktpersoner – send
venligst vores mails rundt til hele
gruppen, så vi er sikre på, at der
ikke er informationer, der går tabt.
Det er vigtigt, at alle ved, hvad der
skal ske til finalen.
Se billeder fra de tidligere finaler på
Facebook. Men vær opmærksom
på, at vi i år holder finalen et nyt
sted, og salen således vil være lidt
anderledes opbygget.

Vi skal have jeres
ideudviklingsplan senest torsdag
d. 29. november kl. 10.00.
Der er ikke længe til – det ved vi
godt. Gør jer selv en tjeneste, og
brug alle de ressourcer, I har –
både jeres lærere, forældre, og ikke
mindst jeres guider!

Vi glæder os til at se jer!

