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Reklamebanner for kunstner/band 

1. Indledning 
Et vilkårligt pladeselskab ønsker at promote en kunstner/band overfor en specifik målgruppe. Der 
er frit valg af kunstner/band. Det kan være alt fra Hansi Hinterseer over Rammstein til Nabiha. 

2. Projektets formål 
Formålet med projektet er at arbejde med animation og forskellige former for grafik samt at arbejde 
som et team/gruppe. Følgende ting i Edge og Illustrator gennemgås i løbet af eller før projektet: 

• Brugergrænsefladen 
• Arbejde med vektorgrafik 
• Arbejde med bitmapgrafik 
• Arbejde med objekter 
• Animationsteknikker 
• Publicering til internettet 

3. Produktmål 
Bannere og landingspage skal uploades til et website. 

Bannere 
Der skal produceres 3 reklamebannere. De tre bannere skal have en konsistent visuel stil, men 
kan dog indeholde mindre variationer over samme tema. Man skal umiddelbart kunne se, at 
bannere stammer fra samme kunstner/band. Bannerne skal gøre brug af både bitmap- og 
vektorgrafik. De 3 bannere skal matche følgende standardstørrelser: 

• ”Fuld banner” (468x60px) 
• ”Wide Skyscraber” (160x600px) 
• ”Medium Rektangel” (300x250px) 
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Landingpage 

Jeres landingpage er den side, som bannerne linker til. Formålet med denne side er at give 
brugeren yderligere oplysninger om kunstneren/bandet samt tilskynde brugeren til at købe 
koncertbilletter, merchandise, musik eller lign. 

Det er vigtigt at siden bevarer den samme ”Look and feel” som bannerne. De tekniske krav er: 

• HTML skal være valid HTML5 eller XHTML 
• Al layout og typografi skal defineres ved hjælp af CSS (som placeres som et eksternt style 

sheet 
• Billeder og grafik skal være optimeret til web 

4. Processen 

Det er vigtigt, at alle i gruppen bidrager til alle dele af løsningen, da læring er det primære mål med 
projektet. Den skriftlige evaluering (3-4 sider) skal indeholde følgende: 

• Læringsmål for gruppen 
• En vurdering af hvad hver enkelt af jer har lært 

Arbejdsspørgsmål til din individuelle portfolioopdatering: 

• Har du nået dine mål? 
• Hvad har du lært om dig selv? 
• Har du gjort en seriøs indsats? 
• Er der noget, du er særligt stolt af? 
• Har du lært noget nyt? 

5. Litteratur 

• Adobe Edge Animate - http://it-ebooks.info/read/1252/ 
• HTML og CSS - http://www.w3schools.com/  
• Adobe Illustrator: http://tv.adobe.com/watch/learn-illustrator-cc/what-is-illustrator/ 
• Adobe Edge Animate and Illustrator - http//tv.adobe.com 

6. Aflevering 
Afleveringen består af 2 projektleverancer på Fronter (husk at aflevere som gruppe): 

• Indsæt de 3 funktionelle bannere på en webside og opret et link til denne side i 
afleveringsmappen på Fronter 

• Upload gruppens skriftlige evaluering som en pdf-fil. 

Desuden skal hvert enkelt gruppemedlem opdatere sin online portfolio med egen 
præsentation/refleksion af projektet. 

Dato for aflevering er 25. oktober 2013, før kl. 14.00 

http://www.cphbusiness.dk/
http://it-ebooks.info/read/1252/
http://www.w3schools.com/
http://tv.adobe.com/watch/learn-illustrator-cc/what-is-illustrator/
http://tv.adobe.com/
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Linket og evalueringen skal uploades på Fronter: Aflevering: Bannerprojekt – 2. projekt – 1. 
semester (husk at aflevere som en gruppe). 

7. Feedback 

Gruppens arbejde vil blive markeret som ”godkendt” eller ”ikke godkendt” sammen med en kort 
kommentar på Fronter. Yderligere feedback kan arrangeres om nødvendigt. 

Opgaven er obligatorisk. Studerende, der ikke består opgaven, kan ikke gå til den afsluttende 
semestereksamen i januar. 

8. Formalia 

• Gruppestørrelsen skal være på tre. Merete og Jesper bestemmer gruppens 
sammensætning. Se liste på Fronter. 

• På forsiden af den skriftlige evaluering skal følgende oplysninger fremgå (hvis forsiden 
indeholder et billede eller anden grafik, hvor teksten vil være forstyrrende, indsættes et 
”faktaark” som side 2, hvor oplysningerne fremgår. Forsiden skal dog som minimum 
indeholde projektets titel): 

• Projektets titel 
• Projekt URL 
• Fulde navne på gruppens medlemmer og deres e-mail adresse 
• Gruppenummer, hold, årgang, navne på lærere 
• Underskrift fra samtlige gruppemedlemmer 
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