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Flere digitale guidede ture er på vej i Himmerland med
lanceringen af Kunstruten i Aars
Turister efterspørger guidede ture, men udvalget af guidede ture, som udbydes er primært i
højsæsonen. Men sådan skal det ikke være i Himmerland. Derfor udvider Destination
Himmerland nu den digitale guide “StoryHunt Himmerland” med en rute i Aars, hvor turister
kan få levende fortællinger direkte på deres egen telefon døgnet rundt hele året.

StoryHunt Himmerland tager turisterne gennem en rute, som de følger via sin telefon, hvor
nye fortællinger med billeder og lyd kan åbnes undervejs. Turisterne kan guides hen til
bestemte områder, som man måske ikke ville få oplevet uden en guide, lige når det passer.

“For turisterne er det en unik mulighed for at skabe deres helt særlige oplevelser i
Himmerland - lige når det passer dem. Det er med til at udvide sæsonen og udvide den
gæsteservice, som allerede ydes i Himmerland af områdets dygtige aktører”, fortæller
destinationsdirektør, Johanne Bugge.

Destination Himmerland har indgået samarbejde med Turistforening for Aars og Omegn om
en spændende digital byvandring, med fokus på kunsten i Aars. Assisteret af Destination
Himmerland har både lokale guider og Vesthimmerlands Museum samarbejdet omkring
udviklingen af fængende fortællinger om kunsten i Aars’ bybillede. En af de lokale guider, Per
Nørgaard, har gennem tiden haft flere end 7.500 deltagere på sine guidede ture, og
formanden for Turistforeningen for Aars og Omegn er glad for, at endnu flere nu kan opleve
byen.

“Vi er rigtig glade for, at vi endelig er klar til at afsløre arbejdet med StoryHunt Himmerland -
digital byvandring. Vi har været i gang med Kunstruten med de seneste måneder, for at
kunne byde endnu flere turister velkommen til vores dejlige by, Aars. Her er så mange fine
fortællinger og historier. Dem vil vi jo med glæde vise frem og fortælle om året rundt med en
guide i ørerne og et kort på telefonen”, fortæller Formand for Turistforeningen for Aars og
Omegn, Poul Damgaard.

Flere foreninger fra områdets byer er allerede i dialog med Destination Himmerland om at få
StoryHunt Himmerland til deres by. Det glæder destinationsdirektør, Johanne Bugge, som har
stor fokus på at skabe sammenhold og fællesskab på tværs af destinationen.

“At vi har mulighed for at tilbyde StoryHunt Himmerland, som blandt andet områdets
byer og foreninger kan se sig selv være en del af, er så vigtigt. Især for den fælles indsats,



det kræver at skabe de bedste rammer for turisterne i Himmerland. Det skaber ejerskab og
sammenhold på tværs, når flere bliver en del af StoryHunt Himmerland”, udtaler
destinationsdirektør, Johanne Bugge.

Den 30. november kl. 10 afholdes der lancering af Kunstruten i Aars ved Vesthimmerlands
Museum. Dagen byder først på velkomst, hvorefter de fremmødte kan afprøve ruten. Dagen
slutter af med en god snak omkring de fremmødtes oplevelser og en kop kaffe.

Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte digitaliseringsansvarlig, Martin
Buch Stengaard, på tlf. 3154 0306 eller e-mail: martin@destinationhimmerland.dk eller
formand for Turistforeningen for Aars og Omegn, Poul Damgaard, på tlf. 2222 2503.


