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Udtalelse vedr. Sofie Niebe Petersen og Hanna Gudmundsson

Sofie Niebe Petersen og Hanna Gudmundsson fik i starten af 2022 til opgave, på deres
uddannelse hos Aarhus Tech, at udforme 30 sangkort med 30 forskellige grafiske billeder til
projektet “Leg på Plejehjem”. Leg på Plejehjem er et projektet startet af foreningen
Samværd, der særligt kendes for at afholde musikalske legestuer for børn og ældre på
plejehjem rundt i hele landet. I den forbindelse er de omtalte sangkort en nøglebrik i
legestuerne, da de bruges som en visuel guide til både børn, ældre og musikværtert.

Sofie og Hanna skulle udforme en ny farvepalette, lave nye tegninger og lave en opsætning,
der passede til formatet, så sangkortene fik et ensartet udtryk. Vi havde mange krav til de
forskellige tegninger og deres udtryk, som skulle passe til de forskellige sange. Derudover
skulle de nytænke et format for vores fire siders “eventyr” - i den forbindelse var Sofie og
Hanna enormt gode til at komme med idéer og løsninger og udformede et mget flot layout.

Hanna og Sofie levede i høj grad op til vores forventninger, da de med deres kreative og fine
tegninger overraskede os positivt og skabte et let genkendeligt og fint udtryk. De har med
det samme fanget vores krav om en simpel afkodning af tegningerne, og har effektivt og
hurtigt eksekveret herpå. Derudover har de været gode i samarbejdet omkring
småjusteringer og lyttet aktivt til ændringsforslag, som de igen hurtigt og meget fint har
efterlevet.

Jeg vil klart anbefale Sofie og Hanna til enhver, der ønsker fine grafiske tegninger, design og
opsætning til deres virksomhed. De er lette at samarbejde med, er lydhøre over for krav og
forventninger - og så arbejder de utroligt hurtigt. Derudover er de bare enormt søde og rare
mennesker.

Vi ønsker det bedste fremover for Sofie og Hanna!

Med venlig hilsen
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