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Det store guldkup; TravelTales event teaser
Synopsis
Dette dokument indeholder en ’teaser’ for TravelTales eventen i Herning ifm.
Nordea løbet den 17. september.

1

Teaser
Vi er i starten af 1900-tallet. Vi befinder os på torvet foran den nyligt åbnede
’Hedebanken’ i Herning midtby. Klokken har lige passeret midnat…
Den store dobbeltdør i banken bliver flået op og to maskerede mænd kommer ud
med store sække over skuldrene. De kravler op i en firehjulet vogn med to heste
foran. Vognen sætter i gang og kører syd ud af byen ad Mindegade. Et
spektakulært guldkup har netop fundet sted.
Da vognen passerer banen sætter den farten op, og kører tæt forbi Pontoppidans
Mosestation før den drejer og forsvinder ad én af de små hullede veje, der fører
gennem Knudmosen.
Det er det sidste man ser til guld og røvere, før der pludselig dukker en guldbarre
op i Herning denne september dag i 2011…

Tag med på en medrivende TravelTales fortælling og se om du kan finde resten af
guldet. Kan du sætte brikkerne sammen og løse mysteriet om det store guldkup?

2

Turen
TravelTales fortællingen tager dig med på en rute rundt i Herning midtby til 10
lokaliteter hvor du vil møde forskellige personer, der vil give dig små ledetråde til at
løse mysteriet.
Hertil kommer 2 ekstra lokaliteter, som du kan finde frem til, hvis du løser mysteriet
og finder frem til guldet og en person politiet er voldsomt interesseret i.
Ruten rundt i byen er ca. 2,7 km og hvis det lykkedes dig at finde løsningen og de
to ekstra lokaliteter bliver turen rundt ca. 3,7 km.
Start og mål er ved torvet i Herning midtby.
På din tur bliver du udstyret med et orienteringskort, hvor de 10 lokaliteter er
markeret. Herudover får du brug for en TravelTales applikation på din mobiltelefon,
samt turen ’Det Store Guldkup’.
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Hvis TravelTales applikationen ikke understøtter din telefon, f.eks. hvis din
mobiltelefon ikke understøtter GPS, er der mulighed for at låne en mobiltelefon.
Kig efter TravelTales logo’et på torvet i Herning den 17. september.

3

Hvad er TravelTales og hvordan virker det?
TravelTales er en software applikation, der gør brug af tre forskellige interfaces på
din mobiltelefon:
•

GPS modtager eller lignende til stedbestemmelse

•

Medie afspiller til afspilning af mp3 filer

•

Filsystem, typisk en flash disk til at opbevare mp3 filerne på lokalt

Når du bevæger dig rundt på turen vil telefonen registrere din position, og afspille
lydfiler, der passer til din position. Når du således bevæger dig rundt på ruten i
byen, vil telefonen sørge for at du ’møder’ de forskellige personer undervejs, der
skal hjælpe dig med at løse mysteriet.
TravelTales applikationen har et meget simpelt brugerinterface, men det er i øvrigt
meningen at du skal koncentrere dig om at finde lokaliteterne ved hjælp af kortet
og løse mysteriet. Mobiltelefonen anvendes kun passivt til at holde øje med din
færden.
Installationen af TravelTales på din mobiltelefon er yderst ligetil og den tager under
et minut. Herudover skal du have lagt turen ’Det Store Guldkup’, der bl.a.
indeholder lydfilerne med fortællingen over på din telefon. Det kan du enten gøre
via en forbindelse til en computer på TravelTales standen eller via internettet.
Herefter er det blot at tage dine yndlingshovedtelefoner på, putte mobiltelefonen i
lommen og begive dig af sted.
TravelTales understøtter Android og Symbian baserede mobiltelefoner (Symbian
er f.eks. Nokia og ældre Ericsson og Samsung telefoner).
TravelTales understøtter endnu ikke iPhone og mobiltelefoner baseret på Windows
operativ systemer.
Se mere på www.TravelTales.dk hvor du også finder en oversigt over
understøttede telefoner.
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