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En designer arbejder ofte med et moodboard som udgangspunkt for sin desig-
nudvikling. Overordnet er et moodboard kendetegnet ved, at være en visuel 
og æstetisk “fortælling” bestående af billeder, ord, materialer og farver, der 
tilsammen sætter “scenen” for måden, hvorpå designeren ønsker at gå videre 
med opgaven på. 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 og komposition på tværs. Man kan 
også  vælge at lave supplerende farvepaletter og materialekort for at arbejde 
mere 3-dimensionelt og taktilt. Med et enkelt stikord her og der kan man præ-
cisere bestemte tanker og/eller tematikker, man får i forbindelse med de ele-
menter man viser. 

I denne opgave bedes du helt undlade at bruge billeder af eksisterende design-
produkter eller andet professionelt designarbejde - ej heller google eksempler 
på moodboardløsninger forud for opgavens start. Vælg i stedet mere atypiske 
og finurlige inspirationsbilleder / elementer / materialer, som inpirerer DIG, for 
at gøre dit moodboard så originalt og personligt som muligt. Du kan også vælge 
selv at tage fotos af noget du undersøger eller registrerer. 

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, fastsat af Designlinjen. 
Du skal derfor skabe et moodboard af billeder, materialer, stikord, farveprøver-
mm., som viser DIN kreative fortolkning af emnet:   “IDENTITET”.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

MOODBOARD
         

 

OPGAVE

UDVIDET OPTAGELSE TIL:                                                                  TALENTSKOLENS DESIGNLINJE  EFTERÅR 2022

• Deadline for tilmelding til samtalen på linjen sker via www.talentskolen.nu  
inden d. 3. August 2022 kl 23.59   

• Medbring moodboard-opgaven til samtalen d. 8. August 2021 (specifikt 
tidspunkt for samtalen meldes ud efter deadline d. 3 august ) 

• Det er både muligt at lave moodboarded digitalt eller analogt men med-
bring helst et fysisk eksemplar til samtalen. Moodboarded skal være i 
A3-format, enten høj-eller lavformat. 

• Din opgave vil blive bedømt af 2 fagpersoner tilknyttet Talentskolens 
designlinje og som begge er uddannede designere.  

• Du er velkommen til at kontakte designlinjens leder Stina Resting, hvis du  
du har spørgsmål til optagelsesforløbet. Mail: stinaresting@gmail.com. 

• Til samtalen bedes du også medbringe ca. 5 eksempler på tidligere arbej-
de (produkter/skitser/idéudkast/projekter). 
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