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Oplevelsesrum John Hird Hent PDF Forlaget skriver: Oplevelsesrum er det sted, hvor kulturarv, turisme og
oplevelser mødes. Åbne oplevelsesrum som byer, naturområder og historiske lokaliteter repræsenterer et stort

- og i vid udstrækning - uudnyttet potentiale i forhold til udviklingen af dansk turisme.

Denne bog tager således fat i et vigtigt og komplekst område ved at sætte de væsentligste begreber i
perspektiv og ved at give læseren konkrete værktøjer til arbejdet med disse. Bogens teoretiske del opfølges af
en praktisk, hvor læseren introduceres til Oplevelsesmatricer ©, som er en konkret tilgang til arbejdet med at

definere, forstå og udvikle oplevelsesrum.

Derudover rummer bogen fem cases, som illustrerer arbejdet med oplevelsesrum i praksis. Disse fem cases er
baseret på projekter gennemført i: Hvide Sande, Marielyst, Randers, Tørskind Grusgrav og Hald Sø-området.

Bogen er skrevet til alle, der har en interesse i turisme, kulturarv og oplevelser - såvel praktikere som
studerende.
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