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Kære Læser
I Nyhedsbrev nr. 4 Maj 2017 kan vi præsentere årets
nye turistførere og fortælle om aktuelle tiltag på
uddannelsen. Foråret 2017 har budt på hele to
ekstraordinære eksempler på fagligt samspil mellem
forskere, praktikere og uddannelsen. Ved konferencen på RUC medio marts i International Research
Forum On Guided Tours (IRFGT) blev en af konklusionerne, at dette samspil skal styrkes – også internationalt. Du kan opleve/genopleve de tre Keynote
Speakere forelæse. Se foto th og omtale side 2.
Vi følger også op på seneste nyt i Innovationsprojektet (INUT), som kick-startede i januar og løber
over tre år. Projektet har fokus på udvikling af bæredygtig bynær naturturisme og bygger på samarbejde
mellem forskere fra Roskilde Universitet, Københavns Universitet, Arkitektfirmaet Norrøn samt en
gruppe entreprenante turistførere. Projektet blev
også præsenteret på konferencen.
Innovation, entreprenørskab og bæredygtig naturturisme står på dagsordenen i det kommende studieår. Vi holder informationsmøde på RUC den 23.
maj (s. 3). Nyt om personalet og mød en studerende
(s. 4)

Årets nye turistførere

Keynote Speakere på Konferencen (IRFGT) på RUC. Tv Ana
Maria Munar, Rosemary Black og th. Soile Veijola

Årgang 2017

________________________

Årgang 2017

De nye turistførere årgang 2017 har lige afsluttet den 1-årige diplomuddannelse på RUC og de er fra 1. maj klar til
at guide for alverdens gæster på følgende sprog: engelsk, spansk, kinesisk, japansk, russisk, tysk, italiensk, fransk,
norsk og sågar også grønlandsk. Kontaktlisten kan hentes her
De professionelle guider kan og skal i dag arbejde innovativt med kulturformidling og oplevelsesdesign. Som en
del af INUT-projektet skal der de kommende år udvikles og udbydes moduler i innovation og entreprenørskab
med fokus på bæredygtig bynær naturturisme.
Med uddannelsens rødder i forskningsverdenen og tætte dialog med branchen og turismens organisationer, så
kan nye trends og efterspørgsler hurtigt blive indarbejdet på studiet og i erhvervet. Bæredygtighed i form af
hensyn til det lokale, fysiske og sociale miljø vinder indpas i turismen og afspejles nu også i uddannelsen og i
erhvervet. Bæredygtig turisme var et overordnet tema på konferencen i præsentationerne og på studieturene.
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5th International Research Forum on Guided Tours (IRFGT)

En gruppe konferencedeltagere laver øvelser under åben himmel ind imellem præsentationerne

Den 15.-18 marts 2017 var uddannelsen vært på RUC for den internationale konference (IRFGT), hvor 42 turismeforskere og praktikere fra 12 lande mødtes. Vi tog fagligt fat om udfordringer og muligheder i guidernes arbejdsliv
med ændrede markedsvilkår, nye organisationsformer og nye teknologier. Se programmet med Book of Abstracts
Forelæsningerne af de tre Keynote Speakere kan opleves/genopleves her:


Professor Soile Veijola, Cultural Studies of Tourism, Lapland University: Guidance Matters: Being-With
Things, Places and People. Forelæsningen handler om at være til stede - også i stilheden. Link til Soile Veijola



Associate Professor, Ana Maria Munar, Copenhagen Business School/Denmark: Tourism Relationbits.
Forelæsningen handler om de digitale og sociale mediers betydning i turismen, for guider og den guidede tur.
Det er et oplæg, som også helt aktuelt griber ind i forskellige former for innovation. Link til Ana Maria Munar



Associate Professor Rosemary Black, Charles Stuart University/Australien: Researching tour guides and
guiding. Forelæsningen tager afsæt hendes bog med kortlægning af forskningen inden for feltet. Link til
Rosemary Black

En konkret resultat af konferencen er et udtalt fælles ønske om
forpligtende samarbejde mellem turismeforskerne, uddannelserne og turistguidernes nationale og internationale organisationer
FEG og WFTGA. Rosemary Black og flere af de danske konferendeltagere har aktuelt mødt hinanden ved verdensorganisationens
årsmøde i Iran i januar 2017.
De faglige netværk eksisterer, så det handler om at videreudvikle
disse netværk. IRFGT holdes hver andet år og sjette gang skal
foregå på Malta i 2019.
Konferencedeltagere på tur tili Naturpark Amager

Innovation og udvikling af bæredygtig bynær naturturisme (INUT).
Det tværfaglige forsknings- og udviklingsprojekt er kommet godt i gang siden kick-starten ved årsskiftet. I
projektet indgår to bynære naturomåder som udviklingssteder: København/Naturpark Amager og
Roskilde/Nationalpark Skjoldungernes Land. Projektet vil kunne følges på INUT-projektets hjemmeside
Turistføreruddannelsen indgår konkret i den arbejdspakke, som i 2017 skal udvikle to nye undervisningsmoduler
med reference til projekttitlen: Innovation og udvikling af bæredygtig naturturisme. De første moduler skal
udbydes i foråret 2018. Det vil ske i fagligt samspil med et udviklingsprojekt, hvor en gruppe entreprenante
turistførere skal udvikle innovative turprodukter i de to udviklingsområder.
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Vi har holdt informationsmøde om udviklingsprojektet i primo marts og har nu samlet en kernegruppe på 12
turistførere, som har motiveret deres deltagelse. Ud over turistførerne bliver gruppen udvidet med et par
naturvejledere og udvalgte ildsjæle, som allerede er aktive i områderne. Udviklingsprojektet forløber over 5
fredage/lørdage med workshops i foråret 2018. Kernegruppen har allerede bidraget konstruktivt med gode ideer
til indholdet og formatet.

Nationalparken Skjoldungernes land gav den 6.-7. maj smagsprøver på aktiviteter til lands og vands – og til hest

Vi udvikler ad hoc i en åben proces. En af de potentielle faglige sparringspartnere kunne blive ”Åben Dans”, som
kan bidrage med nye bevægelse og udtryksformer. Vi planlægger en pre-tur den 6. september, hvor de kommende deltagere i udviklingsprojektet og partnere bliver inviteret med på en sejltur på Roskilde Fjord.

Informationsmøde på RUC den 23. maj kl. 15-17 i Bygning 02.
På Informationsmødet fortæller studieledelsen om
optagelsesrunden, uddannelsen og erhvervet.
Uddannelsen bliver udbudt både på fuldtid (1 år) og på
deltid (2 år).
I det kommende studieår sætter vi i foråret 2018 særlig
fokus på innovation og entreprenørskab. Det sker i Det
valgfrie modul og det foregår i samspil med udviklingsprojektet, hvor entreprenante turistførere og andre
ildsjæle skal udvikle innovative turprodukter i de to
udviklingsområder i INUT-projektet: Naturpark Amager og
Nationalparken Skjoldungernes Land. Studerende fra
Skovskolen forventes også at indgå i udviklingsarbejdet.
Læs mere om optagelsesrunden og uddannelsen her.
Ansøgningsskemaet ligger på turistføreruddannelsens
hjemmeside. Ansøgningsfristen er den 15. juni.
Alle er velkomne på Informationsmødet. Bygning 02 ligger
tæt ved den røde skorsten på RUC.
Find vej til RUC.
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Mød en studerende
På informationsmødet kan du møde Christine Stokkebye, som er studerende og kan
fortælle om, hvordan det er at være studerende. Christine har gennemført første studieår
på deltid og har pendlet fra Bruxelles hver tredje fredag/lørdag for at følge
undervisningen.
Christine har, som mange andre af de studerende på uddannelsen, både en faglig og en
international baggrund – og heraf sprogkompetencen. Christine er uddannet lærer i
Ernæring & Sundhed, guider danske grupper i Bruxelles og fortæller:
”Uddannelsens indhold og netværk passer mig fint fordi jeg ud udover ny insiderviden om Danmark også kan
genbruge både min faglige viden om madkultur og mit udenlandske blik innovativt til at designe Foodtours i
København/Danmark, når jeg flytter tilbage” (fra RUC-annoncen i Politiken og Magisterbladet)

Klip fra PRESSEN
Ved IRFGT-konferencen foregik flere aktiviteter i Roskilde,
hvor vi havde velkomstreception i Byens Hus og besøgte
museet Ragnarock - det nye innovative museum for pop,
rock og ungdomskultur. Museet fra 2016 er placeret i den
nye kreative bydel Musicon, som også udgør et mønstereksempel på bæredygtig byplanlægning.
Med på turen var journalist Lars Ahn, som skrev artikler om
Konferencen på RUC i Dagbladet Roskilde

Kort nyt om personalet
Som projektleder for INUT har lektor Jane Widtfeldt Meged fået bevilliget en projektlederuddannelse af Innovationsfonden. Uddannelsen forløber over ½ år og startede med et
ugekursus på Harvard University, Boston. De kommende moduler foregår i løbet af efteråret
2017 - primært virtuelt (foto tv.)

Uddannelsesleder Susanne Haraszuk er i det lokale/globale perspektiv blevet inviteret med i
det kommende Verdensarvsråd for Roskilde Domkirke og har takket pænt ja. (foto th).

Nyhedsbrevet tilmelding:
Nyhedsbrevet kommer tre gange om året: i maj, september og januar måned. Formatet bliver udviklet
efter interesse og behov. Du kan tilmelde dig her.
Har du gode ideer og kommentarer til Nyhedsbrevet, så skriv gerne til susanhar@ruc.dk
Susanne Haraszuk, Uddannelsesleder Turistføreruddannelsen, Roskilde Universitet,
Bygning 30C-2.17. (Bygning 02 fra 5. juni) Postboks 260. 4000 Roskilde. Tlf. 4674 2148.
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