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Fra fredag den 1. juni kl. 11.00 til lørdag 
den 2. juni kl. 11.00 
  

Træd ind i nye ramme & Styrk dit CV med innovationskompe-

tencer og deltagerbevis 

 

Silkeborg Kanocenter og VIA Studentervæksthusene søger 35 

engagerede og motiverede studerende til en intensiv udendørs 

innovationscamp. Ved campens start præsenterer Kanocentret 

deres innovationsudfordring. Det overordnede emne vil være 

”Udvikling af Silkeborg Kanocenter”. Efterfølgende vil du i grup-

per arbejde med kreative processer for at komme med idéer og 

løsninger under unikke udendørs rammer. 

 

Der er plads til de fedeste og vildeste idéer fra studerende med 

vidt forskellige baggrunde og kompetencer: pædagogiske, 

business-, sundheds-, ingeniør-, design-, entreprenørskabs-

kompetencer og mange andre. Alle VIA-studerende fra alle 

VIA-campusser kan deltage.  

  

Konsulenter fra studentervæksthusene vil i løbet af de 24 ti-

mer være i tæt dialog med dig og hele gruppen og give feed-

back på jeres arbejde. En stor del af casearbejdet vil foregå i 

naturen, hvor du vil sejle kano og deltage i andre udendørs akti-

viteter. Du og de andre deltagere vil træde ind i nye ramme, 

skabe nye relationer og opnå kreative resultater.  

  

HVAD FÅR DU UD AF AT DELTAGE?  
✅ Erfaring med innovation, problemløsning og Design Thinking 

metoden, som du kan bruge fremadrettet  

✅ Et aktivt døgn med masser af fysiske aktiviteter, energi og 

dynamik 

✅ En lærerig proces, hvor du hurtigt kan se resultatet af dine 

tanker og idéer  

✅ Et nyt netværk, et stærkt punkt på dit CV og deltagerbevis, 

du kan bruge fremadrettet, når du søger job eller projektar-

bejde 

PRAKTISK INFORMATION  
De 24 timer løber fra den 1. juni kl. 11 til lørdag den 2. juni kl. 

11. Du tilbringer alle 24 timer ved Silkeborg Kanocenter. VIA og 

virksomheden forsyner dig med mad, drikke og lokale i alle 24 

timer. VIA står for at arrangere transport fra dit campus til Sil-

keborg Kanocenter. Det er et krav, at du deltager i alle 24 timer. 

  

Pris for deltagelse med mad og overnatning: 0 kr. 

  

Tilmelding 

Tilmeld dig her senest den 18. maj 2018. 

  

Vil du høre mere? 

Ring eller skriv til Sebastian Landgren, sl@via.dk, 87 55 23 70 

eller Jan Røjkjær Rasmussen, jrr@via.dk, 87 55 35 74. 

  

Arrangører 

VIA Studentervæksthusene og projekt InnoMatch. 

  

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Venlig hilsen 

VIA Studentervæksthusene 

Læs mere om VIA Studentervæksthusene her.  

 

 

 
 

 

 

 

Udendørs innovationscamp ved Silkeborg        
Kanocenter 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=66NC4F2Z9N32

