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LOGO

MØNSTRE FOTOS ILLUSTRATIONER

FARVER

VELKOMMEN

Designguide for LIFE og LIFE Fondens visuelle identitet. 

Designguiden er en guide til brug af de grundelementer 

den visuelle identitet indeholder. Herunder farver, 

typografi, grafiske elementer, billed- og illustrationsstil. 

Guiden indeholder eksempler på hvordan 

grundelementer kan bruges, og bør ses som  inspiration til 

at lade identiteten folde sig ud inde for de viste rammer.
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LIFE PRIMÆRE LOGOVARIANTER

Primær logoet er udviklet i fire forskellige farve-

varianter for at tilgodese anvendelsen på diverse 

baggrundsfarver. 

Logo version kan frit vælges efter behov.

Se guidelines for “LIFE logoer på farvede baggrunde”  på 

de næste sider.

— LIFE_rød

— LIFE_blå

— LIFE_hvid (negativ)

— LIFE_lyseblå

— LIFE_sort

Den sorte variant bruges kun i tilfælde hvor der ikke 

anvendes farver.  



BEMÆRK! SEKUNDÆR LOGOER 
BENYTTES ALTID KUN EFTER AFTALE 
MED ART DIRECTOR
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LIFE SEKUNDÆRE LOGOVARIANTER

Logo variationer benyttes ved særlige 

anledninger til at fremhæve et valgt visuelt tema 

og udtryk.

Se guidelines for “LIFE logoer på farvede 

baggrunde” på næste side.

— LIFE_grøn

— LIFE_gul

— LIFE_lysegrå



BEMÆRK! LIFE “SEKUNDÆR” LOGOER 
OG LOGOER PLACERET PÅ FARVEDE 
BAGGRUNDE FRA SEKUNDÆR 
FARVEPALETTE BENYTTES ALTID KUN 
EFTER AFTALE MED ART DIRECTOR
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LIFE LOGOER PÅ 
FARVEDE BAGGRUNDE

Eksempler på korrekt placering af 

logoer på solide farvede baggrund, 

hentet fra LIFE CVI farvepalette 

“LIFE” PRIMÆRE LOGOER “LIFE” SEKUNDÆRE LOGOER
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LIFE FONDEN LOGOVARIANTER

Logo til LiFE Fonden findes i en dansk og 

engelsk version i farver som kan benyttes på 

følgende solide LIFE baggrundsfarver:

 » Solid blå baggrundsfarve

 » Solid blå baggrundsfarve

 » Solid lysegrå baggrundsfarve

Logo i farver er altid førstevalg. Men begge 

logoer findes ligeledes i negativ (hvid) og 

sort, til brug for eksterne samarbejdspartnere 

hvor kun én farve er mulig. 

LIFE Fondens logo kan benyttes på følgende 

baggrundsmønstre (læs mere under 

mønstre):

 » Blå-tonede baggrundsmønstre

 » Flerfarvede mønstre i blå og lyseblå

 » Flerfarvede mønstre i blå og rød

LOGO I SORT: LOGO I NEGATIV:

FOUNDATION FOUNDATION
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RESPEKTAFSTAND 

I enhver fremstilling af LIFE og LIFE 

Fonden logoet skal der overholdes 

en minimums-respektafstand mellem 

logoet og kanten af det format, hvorpå 

logoet placeres.

Respektafstanden for logoet er defineret 

som højden på navnetrækket, som 

illustreret nederst til højre. Når logoet 

skaleres op eller ned i størrelse, vil 

respektafstanden skalere tilsvarende. 

Hvorfor et mindre logo vil kunne stå 

tættere til kant end et stort.

Respektafstanden skal ligeledes holdes, 

når logoet placeres i en komposition 

ved siden af andre grafiske elementer 

såsom billeder, tekst og/eller andre 

symboler og logoer.

MINIMUMSTØRRELSER 

Logoet til LIFE og LIFE Fonden har en 

minimums størrelse for at forhindre at 

luften imellem bogstaverne lukker til – 

og denne skal altid følges. 

Minimumsstørrelsen eksisterer både 

på print og web. 

Ved  brug af  logo i en mindre 

størrelse, bør original logoet 

modificeres professionelt til en 

specifik mindre størrelse. 

min. 7 mm / 20 px

min. 7 mm / 20 px



TYPOGRAFI
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PRIMÆR TYPOGRAFI

En stor del af LIFE’s visuelle identitet er valget 

og brugen af disse skrifttyper.

Niveau 1

Italian Plate No2 Extrabold Italic

— er til display, som store titler og overskrifter, 

og bør være det primære på elementer som 

forsider, annoncer, merchandise og kort 

kommunikation.

Niveau 2

Italian Plate No2 Expanded Extrabold

Italian Plate No2 Expanded Regular

Italian Plate No2 Expanded Italic

— er al tekst udover niveau 1. Bruges til 

underbyggende tekster, rapporter og 

undervisningsmateriale. 

Niveau 1

Niveau 2

DANMARKS 
VILDESTE LÆRINGS-
LABORATORIUM
Am aut perero od que exero 

Vento moluptatios nonsed estecep udanda ipsam accullam utem. 
Itates atios eature minis aute iduciti ssinus “dem doloratque vero 
officim porit, es nobis adi aut aut inctur”, comnimi lignientibus volupta 
tionseq uideles tendus sim et ex ex et vellandit vendis et ducianda 
ant untur aditas milibus cum accus denimus illaut qui am ventur?
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Display

Brødtekst

DANMARKS 
VILDESTE LÆRINGS-
LABORATORIUM
Am aut perero od que exero 
Vento moluptatios nonsed estecep udanda ipsam accullam utem. 
Itates atios eature minis aute iduciti ssinus “dem doloratque vero 
officim porit, es nobis adi aut aut inctur”, comnimi lignientibus volupta 
tionseq uideles tendus sim et ex ex et vellandit vendis et ducianda 
ant untur aditas milibus cum accus denimus illaut qui am ventur?

SYSTEM TYPOGRAFI

Til officebrug, hvor det ikke er muligt at 

benytte sig af LIFE’s primære skrift, kan 

systemskriften bruges.

Niveau 1

Arial Narrow Bold Italic

— er til display, som store titler og overskrifter, 

og bør være det primære på elementer som 

forsider, annoncer, merchandise og kort 

kommunikation.

Niveau 2

Arial Bold
Arial Regular

Arial Italic

— er al tekst udover niveau 1. Bruges til 

underbyggende tekster, rapporter og 

undervisningsmateriale. 
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ROTATION: 12,5O

ROTATION: 10O

TEKST ROTATION

Roteret tekst kan benyttes som “effekt” tekst 

på få udvalgte overskrifter der skal stå ud 

fra øvrig content.  

F.eks. som forside på en publikation eller 

som web element.    

Italian Plate No2 Extrabold Italic

Arial Narrow Bold Italic

ENZYMJAGTENLIFE GUIDE

Fag:  Fysik | Kemi | Biologi | Geografi
Klasse:  8. Klasse (udskoling)
Partner: Novozymes

Tema: Hvordan kan microorganismer  og 
 sensorteknologi bidrage til bæredygtig 
 produktion af fødevarer?

ENJOY
LIFE &
BANANAS

Gitaesto torem fugitae. Quibus. Tectur magnissuntem 
accus mo ipsunt. Obiscipid eos ium, aut vide eaqui quiae-
rio tem lab int mos corum a dolupta tiorios sumque enimus 
raeceptate nosaniet duntibe rspelectorit la plaborpor alis 
que sae sunt, acea volut ra vendant. 

Alitaquis inus sunt moluptum liquo od ut omnis quas in ni-
maximus eum fugit, niet quo ius is apidebit, odi blaboribusa 
doluptur molupta quisti dolestrum nus quam iditi doloreri-
bus se voluptus esti sunt. 

LÆRING

LÆRING



FARVER



Lyseblå 

CMYK 70-0-0-0

RGB 0-200-255

HEX 00C8FF

PMS 306

RAL 5012

Gul 

CMYK 0-0-70-0

RGB 255-244-124

HEX FFF47C

PMS 100 

RAL 1018

Grøn 

CMYK 80-0-75-0

RGB 0-170-120

HEX 00AA78

PMS 2249

RAL (6024)

Lysegrå 

CMYK 0-0-0-20

RGB 220-220-220

HEX DCDCDC

PMS 420

RAL 7047

Sort

CMYK 0-0-0-100

RGB 0-0-0

HEX 000000

BEMÆRK! FARVER FRA SEKUNDÆR PALETTE BENYTTES ALTID KUN EFTER AFTALE MED ART DIRECTOR

LIFE FARVEPALETTE
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LIFE Blå 

CMYK 100-75-0-35

RGB 0-56-119

HEX 003877

PMS 294

RAL 5005

LIFE Rød 

CMYK 0-100-80-0

RGB 238-64-74

HEX EE404A

PMS 186

RAL 3027

Hvid 

CMYK 0-0-0-0

RGB 255-255-255

HEX FFFFFF

“LIFE” PRIMÆR FARVEPALETTE “LIFE” SEKUNDÆRE FARVEPALETTE



GUIDELINES FOR BRUG AF FARVER

SOLID BLÅ BAGGRUNDSFARVE

Tilføj max to af følgende farver:  

Rød, lyseblå eller hvid

SOLID RØD BAGGRUNDSFARVE

Tilføj max to af følgende farver:   

Blå eller hvid

SOLID LYSEBLÅ BAGGRUNDSFARVE

Tilføj max to af følgende farver:   

Blå eller hvid

SOLID HVID BAGGRUNDSFARVE

Tilføj max to af følgende farver:   

Rød, blå eller lyseblå

OVERSKRIFTOVERSKRIFT

OVERSKRIFTOVERSKRIFT

OVERSKRIFTOVERSKRIFT

OVERSKRIFTOVERSKRIFT

Farver hentet fra LIFE Primære farvepalette kan frit anvendes, som solide baggrunde i 

kompositioner, hvorpå der kan placeres logo, fotos og grafiske elementer. 

For at undgå farvehysteri og styrke genkendeligheden anvendes her følgende farveprincip til 

farvning af logo, overskrifter og øvrige grafiske elementer: 

Solid baggrundsfarve + max to farver 

Bemærk! De to farver gælder foruden hovedfarven fra baggrund. 

F.eks. brugt som tekstfarve hvis placeret i tekstboks (se eksempel forneden).

Bemærkninger! 

Ved kompositioner hvor der ønskes interaktion, f.eks. call to action områder/links ved annoncering, 

eller fremhævning af særligt vigtige informationsbokse, advarsles skilte mv. kan det være 

hensigtsmæssigt, at benytte en tredje farve, fra LIFE farvepaletten, der står særligt tydeligt ud ift. 

øvrige elementer.

I mange tilfælde vil det ligeledes være hensigtsmæssigt, at benytte LIFE mønsterbaggrunde i stedet 
for solide farvebaggrunde. Disse tilføjer kompositionen en større grad af visuel særpræg og dynamik. 

Ekstra farve  
(blå tekst) 
hentet fra  
baggrund

18 LIFESTYLE - DESIGNGUIDE FARVER

Gitaesto torem fugitae. Quibus. 
Tectur magnissuntem accus mo 
ipsunt. Obiscipid eos ium, aut vide 
eaqui quiaerio.





MØNSTRE



BIOLOGI FYSIKGEOGRAFI /

GEOVIDENSKAB
KEMI

NATURVIDENSKAB
MATEMATIK

MØNSTER OVERSIGT

LIFE har udviklet en serie af grafiske mønstre der frit kan benyttes som underliggende 

dekoration i kompositioner. I tilfælde hvor kompositionen er tilknyttet et specifikt LIFE Forløb, 

benyttes mønstre tilknyttet de fag der indgår i forløbet. Førstevalg er altid det fag/mønster der 

mest tydeligt illustrerer dette indhold.

     

Inspirationen til fremstillingen af mønstrene er hentet i de naturvidenskabelige fag som  

LIFE behandler i sine LIFE Forløb og det har været et ønske, at disse skal være afkodelige ift. til 

disse fag. Mønsterpakken bliver løbende udbygget efterhånden som forløb relateret til andre fag 

udvikes. Ligesom der udvikles special mønstre til specifikke markedsførings/formidlingsaktiviteter 

bl.a. LIFE Talk. 
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GUIDELINES FOR ENKELTTONEDE STANDARD MØNSTRE

BLÅ-TONEDE MØNSTRE
Logo, overskrifter og grafiske elementer i max to af følgende farver:  

Rød, lyseblå eller hvid

Brug af LIFE mønsterbaggrunde følger samme princip for farver,  som ved 

ensfarvede solide baggrunde: 

dvs.  

Baggrundsmønster + max to farver til logo, overskrifter og grafiske 

elementer. Bemærk! De to farver gælder foruden hovedfarven fra baggrund, som 

tidligere beskrevet under “Guidelines for brug af farver”.

RØD-TONEDE MØNSTRE
Logo, overskrifter og grafiske elementer i max to af følgende farver: 

Blå og hvid!

MØNSTER KONSTRUKTION:

Baggrundsfarve: LIFE Rød 

Mønsterfarve: Mørkerød CMYK: 0-100-80-35  (70% opacity, 
der kan justeres op eller ned ift. øvrige grafiske elementer).

MØNSTER KONSTRUKTION:

Baggrundsfarve: Mørkeblå CMYK: 100-75-0-60

Mønsterfarve: LIFE Blå (70% opacity, der kan justeres 
op eller ned ift. øvrige grafiske elementer).

Bemærkninger! 

Ved kompositioner hvor der ønskes interaktion, f.eks. call to action områder/links ved 

annoncering, eller fremhævning af særligt vigtige informationer, advarsles skilte mv. 

kan det være hensigtsmæssigt, at benytte en tredje farve der står særligt tydeligt ud ift. 

øvrige elementer.

OVERSKRIFTOVERSKRIFT

OVERSKRIFTOVERSKRIFT
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OVERSKRIFTOVERSKRIFT

OVERSKRIFTOVERSKRIFT



Bemærkninger! 

Ved kompositioner hvor der ønskes interaktion, f.eks. call to action områder/links ved annoncering, eller 

fremhævning af særligt vigtige informationer, advarsles skilte mv. kan det være hensigtsmæssigt, at benytte en 

tredje farve der står særligt tydeligt ud ift. øvrige elementer.

OVERSKRIFT
OVERSKRIFTOVERSKRIFT

OVERSKRIFT

GUIDELINES FOR FLERFARVEDE STANDARD MØNSTRE

FLERFARVEDE MØNSTRE I BLÅ OG LYSEBLÅ
Logo, overskrifter og grafiske elementer i max to af følgende farver: 

Rød, lyseblå og hvid

FLERFARVEDE MØNSTRE I BLÅ OG RØD
Logo, overskrifter og grafiske elementer i 

max to af følgende farver:  

Rød, lyseblå og hvid

FLERFARVEDE MØNSTRE I RØD OG BLÅ
Logo, overskrifter og grafiske elementer 

i max to af følgende farver:  

Blå og hvid

Brug af LIFE mønsterbaggrunde følger samme princip for farver,  som ved 

ensfarvede solide baggrunde: 

dvs.  

Baggrundsmønster + max to farver til logo, overskrifter og grafiske 

elementer. Bemærk! De to farver gælder foruden hovedfarven fra baggrund, som 

tidligere beskrevet under “Guidelines for brug af farver”.

MØNSTER KONSTRUKTION: 

Baggrundsfarve: Mørkeblå CMYK: 100-75-0-60

Mønsterfarve: LIFE Lyseblå (50% opacity, der kan 
justeres op eller ned ift. øvrige grafiske elementer).

MØNSTER KONSTRUKTION: 

Baggrundsfarve: Mørkeblå CMYK: 100-75-0-60

Mønsterfarve: LIFE Rød.

MØNSTER KONSTRUKTION:

Baggrundsfarve: LIFE Rød 

Mønsterfarve: LIFE blå
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OVERSKRIFTOVERSKRIFT

OVERSKRIFTOVERSKRIFT



OVERSKRIFT
OVERSKRIFT

OVERSKRIFTOVERSKRIFT
OVERSKRIFT

OVERSKRIFT

GUIDELINES FOR SPECIAL MØNSTRE 
MED FARVER FRA SEKUNDÆR FARVEPALETTE

BEMÆRK! 

SPECIAL MØNSTRE OG FARVER HENTET FRA SEKUNDÆR 
FARVEPALETTE, ANVIST PÅ DENNE SIDE, BENYTTES 
ALTID KUN EFTER AFTALE  MED ART DIRECTOR

Logo, overskrifter og grafiske elementer i max to af følgende farver fra 

sekundær farvepalette: 

Grøn, gul eller lysegrå eller fra primær farvepalette: 

rød, lysblå eller hvid (nævnt på de forrige sider).

Bemærk! De to farver gælder foruden hovedfarven fra baggrund, som tidligere 

beskrevet under “Guidelines for brug af farver”.

BLÅ-TONEDE MØNSTRE MED FARVER FRA SEKUNDÆR FARVEPALETTE FLERFARVEDE MØNSTRE MED FARVER FRA SEKUNDÆR FARVEPALETTE

OVERSKRIFT
OVERSKRIFT

OVERSKRIFTOVERSKRIFT
OVERSKRIFT

OVERSKRIFT

MØNSTER KONSTRUKTION: 

Baggrundsfarve: Mørkeblå CMYK: 100-75-0-60

Mønsterfarve: LIFE Grøn (50% opacity), LIFE Gul (65% opacity), LIFE lysegrå (50% opacity)  

Opaciteter kan justeres op eller ned ift. øvrige grafiske elementer.

MØNSTER KONSTRUKTION:

Baggrundsfarve: Mørkeblå CMYK: 100-75-0-60

Mønsterfarve: LIFE Blå (70% opacity, der kan justeres op eller ned ift. øvrige grafiske elementer).
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GUIDELINES FOR MØNSTRE I TYPOGRAFI 
ELLER FLERE MØNSTRE I SAMME KOMPOSITION

Brug af flere LIFE mønsterbaggrunde i samme komposition eller 

f.eks. i typografi følger samme princip for farver,  som tidligere 

anvist. Der tilføjes dog muligheden for at benytte en ekstra 

mønsterbaggrund

dvs.  

baggrundsmønster + baggrundsmønster + max to farver 

til logo, overskrifter og grafiske elementer. 

Bemærk! De to farver gælder foruden hovedfarven fra baggrund, som 

tidligere beskrevet under “Guidelines for brug af farver”.
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EKSEMPLER PÅ BRUG AF MØNSTRE

Gitaesto torem fugitae. Quibus. Tectur magnissuntem 
accus mo ipsunt. Obiscipid eos ium, aut vide eaqui 
quiaerio tem lab int mos corum a dolupta tiorios sumque 
enimus raeceptate nosaniet duntibe rspelectorit la 
plaborpor alis que sae sunt, acea volut ra vendant. 

Alitaquis inus sunt moluptum liquo od ut omnis quas 
in nimaximus eum fugit, niet quo ius is apidebit, odi 
blaboribusa doluptur molupta quisti dolestrum nus quam 
iditi doloreribus se voluptus esti sunt. 

Gitaesto torem fugitae. Quibus. Tectur magnissuntem 
accus mo ipsunt. Obiscipid eos ium, aut vide eaqui quiae-
rio tem lab int mos corum a dolupta tiorios sumque enimus 
raeceptate nosaniet duntibe rspelectorit la plaborpor alis 
que sae sunt, acea volut ra vendant. 

Alitaquis inus sunt moluptum liquo od ut omnis quas in ni-
maximus eum fugit, niet quo ius is apidebit, odi blaboribusa 
doluptur molupta quisti dolestrum nus quam iditi doloreri-
bus se voluptus esti sunt. 

Gitaesto torem fugitae. Quibus. Tectur magnissuntem 
accus mo ipsunt. Obiscipid eos ium, aut vide eaqui quiae-
rio tem lab int mos corum a dolupta tiorios sumque enimus 
raeceptate nosaniet duntibe rspelectorit la plaborpor alis 
que sae sunt, acea volut ra vendant. 

Alitaquis inus sunt moluptum liquo od ut omnis quas in ni-
maximus eum fugit, niet quo ius is apidebit, odi blaboribusa 
doluptur molupta quisti dolestrum nus quam iditi doloreri-
bus se voluptus esti sunt. 

DANMARKS  
VILDESTE
LÆRINGS- 
LABRATORIUM

ENJOY
LIFE &
BANANAS



FOTOSTIL



Fællesskab og læring først. 

Målet for LIFE motiver udvalgt til ekstern brug er, at fange positive og 
troværdige øjeblikke med høj æstetik og diversitet. 

Motiver der samtidig fremhæver det bedste i de involverede personligheder 
og situationer der bliver formidlet.

Herigennem får beskueren et realistisk indblik i de projekter, eksperimenter 
og læringssituationer hvor LIFE er involveret. 

TROVÆRDIGHED

 » Vores motiver skal afspejle realistiske LIFE fortællinger med “rigtige” mennesker i meningsfulde 
omgivelser, undervisnings situationer m.fl. 

• Dette udelukker ikke iscenesættelser der ofte er nødvendige for, at skabe den nødvendige diversitet i en 
billedbank. Situationen skal dog altid fremstå troværdig og i en dansk setting.  
Undtagelsen er key visuals der typisk kan være af lidt mere opstillet og “fantastisk” karakter. 

• Montage fotos (sammensatte fotos) benyttes så vidt muligt ikke. 

 » Diversitet; For at afspejle det realistiske danske samfund/skoleklasse søger vi diversitet i køn, race, 
type og alder. Alder på elever skal dog være troværdigt i den pågældende kontekst.

 » Vi benytter så vidt muligt motiver taget af egen (professionelle) fotograf. Billeder taget på farten 
kan dog benyttes til SoMe eller som forklarende fotos i LIFE Kits og MY:LIFE hvis de opfylder både 
kriterier til kvalitet og de 4 billedtyper (de næste sider).

POSITIVT LYS

 » Motivet skal altid projektere LIFE på en positiv facon

 » Være af høj æstetisk kvalitet  
(f.eks. skarphed, såvel som motiv valg m.fl)

 » De deltagende på motivet er aktive og følelsemæssigt involveret (f.eks. udviser begejstring, fasci-
nation, dyb koncentration/fordybelse eller en tydelig undren mv.).  

FÆLLESKAB OVER INDIVIDET

I LIFE er de deltagende en aktiv del af “en gruppeaktivitet”. 

 » Vi søger så vidt muligt, at formidle det visuelle budskab om fællesskab og læring. 

GENERELT OM FOTOSTIL

27LIFESTYLE - DESIGNGUIDEFOTOSTIL



KEY VISUALS

 » Et key visual er det bærende foto der sætter rammen for et LIFE Forløb. F.eks. dennes narratv eller 
den overordnede problemstilling/FN verdensmål som LIFE Forløbet behandler.

 » Fotoet skaber den indledende opmærksomhed, vækker nysgerrighed og benyttes som “teaser”   
bl.a. på life.dk, i nyhedsbreve, på MY:LIFE og på forsiden af LIFE Guide m.fl.

 » Det gode key visual skal inspirere og give lærere, skoleledere, naturfagskoordinatorer - og 
naturligvis børn/unge - lyst til at arbejde med LIFE Forløb i undervisningen. 

 » Key visuals til LIFE forløb har deres egne kendetegn, særpræg og er typisk af lidt mere opstillet  
og “fantastisk” karakter. 

 » Æstetisk skiller key visuals sig ud fra mængden. Både fra øvrige brands, men også fra øvrige LIFE 
situationsfotos og key visuals til andre LIFE forløb. 

 » I samspil med øvrige CVI komponenter bl.a. logo, mønstre og skriftyper skabes koblingen til LIFE. 

Kan anvendes til:

• Alle publikationer og medier ubegrænset.

FOTOS FRA UNDERVISNINGSSITUATIONER

 » Vi søger som udgangspunkt, at vælge motiver der underbygger fortællingen om fællesskab. 
 Gruppemotiver af elever i læringssituationer og interaktionen herimellem (eller mellem elever og 

 deres undervisere).

 » Motiver hvor én enkelt elev er i fokus må også gerne benyttes, 
hvis setting implicitet indikerer at læring og/eller fællesskab er nærværende.  
Fotografen må derfor gerne vinkle eller beskære motiver så nogle involverede elever fremstår 
tydeligere end andre (f.eks. vha. ude-af-fokus, close ups etc.). 

 » Vi ønsker IKKE at fremhæve undervisere eller LIFE ansatte som enkeltpersoner, med mindre at det 
samtidig er tydeligt at elever er tilstede. 

• Bemærk! Dette omfatter naturligvis ikke medarbejderfotos benyttet til website, karrieresites eller hvor det 
er tydeligt, at der er tale om et portræt af den pågældende person (f.eks. til pressmateriale) mv.

Kan anvendes til:

• Alle publikationer og medier ubegrænset.

• Motiver med enkelt elever skal altid vægtes 1:2 ift- øvrige motiver med tydelige “grupper”

(A) (PRIMÆR MOTIVER) (B) (PRIMÆR MOTIVER)

Eksempler er under

udarbejdelse

Eksempler er under

udarbejdelse
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(D) (E)
EVENT FOTOS
 

 » Primær: Vi tilstæber stadig budskabet om fællesskab (blandt 
mennesker) hvor LIFE inteagerer med fællesskabet.  
F.eks. LIFE ansatte taler med messedeltagere, ansatte på 
scenen med sløret menneskehav i forgrunden etc. 

 » Sekundær: Enkeltpersoner (ofte LIFE ansatte) der befinder sig 
i en setting hvor LIFE bliver stærkt branded (f.eks. kraftige LIFE 
farver og logoer i bg). 

Kan anvendes til:

• Web (vægtes ift. 1:4 øvrige motiver) 

• SoME (f.eks. stemningsposts fra events)

• Generel content f.eks. på web/i publikationer

• Portræt relateret (presse, publikation eller på website)

STILLEBEN OG CLOSEUPS

 » Det er nødvendigt med stilleben, close-ups/ultra-close-ups 
f.eks. af petriskåle, forsøgsopstillinger, biller/svampesporer, 
drone skud af Campus, 3-D bygningsrenderinger osv. 

 » Stock fotos (uden ansigter) kan benyttes i mindre omfang.  

Kan anvendes til:

• Web og MY:LIFE   
(vægtes ift. 1:4 øvrige motiver med  mennesker) 

• Forside til materialesamling, læringsvejledninger mv.

• SoME (f.eks. stemningsposts fra events)

• Generel content f.eks. på web/i publikationer/lærings-
vejledninger mv.

INFO TIL FOTOGRAFEN

Ved brug af profesisonel fotograf opfordres fotografen til at 
slippe den kreative leg løs og eksperimentere med alternative 
idéer (kameravinkler, instruktion, iscensættelser og positioner) 
så længe de er relevante og troværdige i LIFE regi.  

Dette gøres for at skabe stærkere, mere mindeværdige motiver, 
vække nysgerrighed og generere større diversitet i en samlet 
billedbank. På denne måde lærer vi samtidig løbende hvad der 
virker for LIFE.

 » VIGTIGT! Fotografen og de tilstedeværende LIFE ansatte er 
 ansvarlige for at sikre sig, at et officielt LIFE/Novo Nordisk Fond-
en letter of consent er underskrevet af de involverede deltagen-
de eller deres forældre. 

 » LIgeledes er fotografen og de tilstedeværende LIFE ansatte 
ansvarlige for at sikre sig at der kun tages fotos af elever der 
overholder gældende retningslinjer til sikkerhed f.eks. bær sikker-
hedsbriller og handsker skulle disse være nødvendige.

 » Fotos tages af en professinel fotograf og leveres i højopløseligt 
bredformat (der giver mulighed for højformat beskæring) via 
wetransfer.com eller aftale indgås om brug af Dropbox eller lign.
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ILLUSTRATIONSSTIL



ILLUSTRATIONSSTIL: FLAT DESIGN

Til illustrationer benytter LIFE flat design, der har et simplificeret 

digital look, men uden at blive koldt. Stilen har, i sig selv, mindre grad af 

unikt særpræg men sammensat med LIFEs øvrige CVI - farvepalette, 

mønsterbaggrunde og logoer opstår et eget genkendelige udtryk. 

Stilen er let at justere så den appellerer på tværs af aldersgrupper. Den 

har også stor grad af driftvenlighed da den kan eksekveres af mange 

forskellige grafikere og der herigenmnem undgås flaskehalse. Ydermere 

er det ukompliceret, at tilkøbe grafiske vektor-komponenter der kan 

sammensættes til de specifikke kompositioner.

 » Elementer tegnes/sammensættes altid til det specifikke formål

 » Illustrationer skal kunne benyttes ovenpå LIFE blå mønsterbaggrund men 
også isoleret på hvid baggrund. Vær derfor opmærksom på hvide flader 
der går til kant.

 » Tekniske opstillinger, close-ups, stilleben mv. er nødvendige illustrationer. 
Hovedfokus bør dog altid være på illustrationer af fællesskabet mellem 
børn og unge.

 » Benyttes der børn/unge i illustrationer skal  disse afbildes i korrekte alder 
(eller evt. en smule ældre) og med diversitet i køn, hudfarve og typer så 
disse afspejler en dansk skoleklasse.

 » For at imødekomme alder/smag på modtagere bør stilen, på karakterer og 
grafiske komponenter, justeres til den mere eller  mindre “barnlige” side. 

 » Benyttes piktogrammer bør der vælges én type: 1). Detaljerede flat design 
piktogrammer med farver. 2.) Simple flat design piktogrammer i én farve. 

Karakter-stil tilpasset 9. klasses elever

Karakter-stil tilpasset 1-2. klasses elever 
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ILLUSTRATIONER GENERELT

 DKraftige/livlige farveflader (inspireret af LIFE’s farvepalette)

 DSimple/tynde forklarende pile og lines (evt. som stiplede)

 DDigitalt look

 D Ikoner: Vælg én type nævnt på forrige side.

 UHåndtegnet look 

 UOutlines

 UBløde drop shadows (“hårde” tegnede skygger er okay)

 UBegræns brugen af gradient i farver

 UKomplekse detaljer 

ILLUSTRATIONER I POWERPOINT PRÆSENTATIONER

 DBenyt altid LIFE Templafy skabelon! (kun tilgængelig for LIFE ansatte)

 DRetningslinjer fra Illustrationer Generelt gælder også i Powerpoint.

 DKeep it simple og elegant!

 DLines, retangles, basic shapes (undgå lyn, smileys, hjerter mv). 
 Simple og tynde lines (evt. som stiplede) eller shapes med farvet fyld

 D Icons i CVI farver (primært hvid) eller vælg én type fra forrige side.

 UStars/banners, Call outs (tale-tankebobler)

 UOutlines på fotos og farvefyldte shapes

 UGradient farver

 USkygge/glow/refleksion/3-D-effekter mv  

ILLUSTRATIONER: DO’S AND DON’TS
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EKSEMPLER PÅ ILLUSTRATIONER I FORLØBSOVERSIGT
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ENZYMJAGTEN
FORLØBSOVERSIGT
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