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1. Introduksjon



31.1 Om prosjektet

Prosjektet mitt går ut på å designe en generativ festivalidentitet, 
bestående av enkle designelementer som form, farge og størrelse. Ved 
å fylle ut et registreringsskjema, får både artistene og de som besøker 
festivalen generert en egen variasjon av identiteten i form av et mønster.

Formålet med mønstrene er å gjøre det lettere å oppdage ny musikk. 
Når man drar på en festival er det ofte en rekke ukjente navn på 
programmet. Ved å ha en generativ identitet blir det mulig å lage et 
designsystem, hvor variasjoner i designet gjenspeiler variasjoner i 
musikken som spilles. De besøkende kan gjenkjenne deler av sitt eget 
mønster i mønstrene til artistene som opptrer, og slik blir det lettere å 
bestemme hvilke konserter man vil prioritere å se under festivalen.



2. En generativ identitet



52.1 Hvordan den genereres

Den generative identiteten er bygd opp av tre variabler:  

1. Størrelse på gridet
2. Former i mønsteret
3. Fargekombinasjon

Hvordan variablene påvirker identiteten blir bestemt gjennom et 
registreringsskjema som alle artister og besøkende må fylle ut. Her blir 
de bedt om å svare på spørsmål om sjanger, tempo, energi og humør. 
Svarene gir verdier til variablene som bestemmer mønstrene.
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2.2 Grid

Størrelsen på gridet bestemmes av tempoet. I registreringsskjemaet blir de besøkende bedt 
om å rangere hvor rask musikk de liker på en skala fra én (sakte) til åtte (rask). Tilsvarende 
svarer artistene ut i fra musikken de spiller. Jo høyere tempo, jo mindre blir rutene i gridet. 
Dette påvirker formene som mønsteret består av. Eksempelvis vil en person som liker sakte 
musikk få et mønster bestående av større former, enn en som liker rask musikk.



72.3 Gridets oppbygging

Rutene i gridet er bygd opp av formene som blir brukt i mønstrene, og 
består av halvsirkel, sirkel, kvadrat, diamant og to triangler.



82.4 Former

Funk, Hip Hop, RnB

Fusion, Jazz, Soul

Folk, Indie, Pop

Alternativ, Psychedelic, Rock

Dub, EDM, Electronica

Hardcore, Metal, Punk

De seks formene representerer tre sjangre hver. Når de besøkende registrerer en ny profil, får de 
spørsmål om hvilke sjangre de foretrekker å høre på. Det er 18 sjangre å velge gjennom, og de kan 
huke av inntil seks stykker.  Formene som tilsvarer valgte sjangre utgjør basisen i mønstrene.



92.5 Fargekombinasjon

Festivalens palett består av fem farger, i tillegg 
til svart og hvit. Fargene er valgt med formål 
om å skape en positiv identitet, som gjenspeiler 
den store variasjonen som finnes i musikk. 
Fargene er valgt fra et bredt spekter, men har 
samtidig en dempet tone slik at de fremdeles 
harmonerer godt sammen. 

Fargene er satt sammen i par bestående av 
bakgrunns- og forgrunnsfarge, og er plassert i 
et 6x6 grid. På x-aksen går skalaen fra rolig til 
energisk, og på y-aksen går skalen fra positiv til 
negativ. Plasseringen av fargene er bestemt ut 
i fra hvor energiske de føles, og hvor positive/ 
negative følelser de frembringer.

Calm Energetic

Positive

Negative



3. Visuelle byggeklosser



113.1 Verktøykasse

Neue Haas Grotesk Roman
ABC abc 1234567890

Neue Haas Grotesk Medium
ABC abc 1234567890

Neue Haas Grotesk Bold
ABC abc 1234567890



123.2 Plakatgridet

Band/artist

formatfest.comScene

01.01

Designet fungerer som et blankt lerrett, bygd opp av 
tomme bokser og en enkel typografi. Hovedelementet 
i identiteten er de genererte mønstrene. Derfor er det 
viktig at disse får stå i fokus, uten å måtte konkurrere 
om oppmerksomheten med de andre elementene. 

Tanken er at alle som deltar på festivalen får presentert 
et slags tomt riss, som i en fargeleggingsbok. Selve 
fargeleggingen blir gjort gjennom utfyllingen av 
skjemaet som genererer mønstrene. 

Plakatgridet er basert på at de fire størrelsene på 
mønstrene skal gå opp i både høyde og bredde. 
Boksene nederst kan flyttes på for å gjøre plass til mer 
tekst, men aldri øke i høyden.



4. Identitet for besøkende



144.1 Registreringsskjema for besøkende

Registration No. 1

Fill in your contact details. You will recieve an 
email with a link to activate your account as 
soon as your identity is generated.

We only use your phone number to notify 
you when your festival pass is ready to be 
collected. If you choose to not activate your 
account, all personal information will be 
deleted after 24 hours.

Answer these four questions, and deliever the 
papers to our staff in the information desk/box 
office. Your answers will be used to generate 
your own personal identity. 

Your identity will help you explore new music, 
and give you access to a more personalised 
festival experience. For more information you 
can go to formatfest.com, or check out our 
free brochures in the information desk. 

1.

Name:

Email:

Phone:

Registration No. 1

Pick your favourite genres (max. 6).2.

Pop

Metal

Indie

Rock

Folk

Dub

Hip Hop

Hardcore

Psychedelic

Electronica

EDM

Funk

Jazz

Blues

Punk

RnB

Alternative

Fusion

How fast do you like your music (1 being 
the slowest and 8 being the fastest)? 
Tick of one (1) box.

3.

1 2 3 4 5 76 8

Registration No. 1

How do you prefer your music?
 
On the x-axis (left to right) the scale goes 
from calm to energetic. On the y-axis (top to 
bottom) the scale goes from quiet to loud. 
Decide where you want to place your taste  
in music, and tick of one (1) box.

formatfest.comEnjoy your festival!

Calm Energetic

Positive
(feels more happy)

Negative
(feels sad or angry)

4.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6



Registration No. 1

Fill in your contact details. You will recieve an 
email with a link to activate your account as 
soon as your identity is generated.

We only use your phone number to notify 
you when your festival pass is ready to be 
collected. If you choose to not activate your 
account, all personal information will be 
deleted after 24 hours.

Answer these four questions, and deliever the 
papers to our staff in the information desk/box 
office. Your answers will be used to generate 
your own personal identity. 

Your identity will help you explore new music, 
and give you access to a more personalised 
festival experience. For more information you 
can go to formatfest.com, or check out our 
free brochures in the information desk. 

1.

Name:

Email:

Phone:

Martin Thomassen

martinthomassen@mail.com

98 76 54 32

Registration No. 1

Pick your favourite genres (max. 6).2.

Pop

Metal

Indie

Rock

Folk

Dub

Hip Hop

Hardcore

Psychedelic

Electronica

EDM

Funk

Jazz

Blues

Punk

RnB

Alternative

Fusion

How fast do you like your music (1 being 
the slowest and 8 being the fastest)? 
Tick of one (1) box.

3.

1 2 3 4 5 76 8

154.2 Sjanger

Pop =  Sirkel

Rock = Venstrestilt triangel

Metal = Høyrestilt triangel

Folk = Sirkel

Psychedelic = Venstrestilt triangel

Punk = Høyrestilt triangel



Registration No. 1

Fill in your contact details. You will recieve an 
email with a link to activate your account as 
soon as your identity is generated.

We only use your phone number to notify 
you when your festival pass is ready to be 
collected. If you choose to not activate your 
account, all personal information will be 
deleted after 24 hours.

Answer these four questions, and deliever the 
papers to our staff in the information desk/box 
office. Your answers will be used to generate 
your own personal identity. 

Your identity will help you explore new music, 
and give you access to a more personalised 
festival experience. For more information you 
can go to formatfest.com, or check out our 
free brochures in the information desk. 

1.

Name:

Email:

Phone:

Martin Thomassen

martinthomassen@mail.com

98 76 54 32

Registration No. 1

Pick your favourite genres (max. 6).2.

Pop

Metal

Indie

Rock

Folk

Dub

Hip Hop

Hardcore

Psychedelic

Electronica

EDM

Funk

Jazz

Blues

Punk

RnB

Alternative

Fusion

How fast do you like your music (1 being 
the slowest and 8 being the fastest)? 
Tick of one (1) box.

3.

1 2 3 4 5 76 8

164.3 Tempo

Tempoet på musikken er 6, noe 
som tilsvarer et grid på 12x12 ruter.



Registration No. 1

Fill in your contact details. You will recieve an 
email with a link to activate your account as 
soon as your identity is generated.

We only use your phone number to notify 
you when your festival pass is ready to be 
collected. If you choose to not activate your 
account, all personal information will be 
deleted after 24 hours.

Answer these four questions, and deliever the 
papers to our staff in the information desk/box 
office. Your answers will be used to generate 
your own personal identity. 

Your identity will help you explore new music, 
and give you access to a more personalised 
festival experience. For more information you 
can go to formatfest.com, or check out our 
free brochures in the information desk. 

1.

Name:

Email:

Phone:

Martin Thomassen

martinthomassen@mail.com

98 76 54 32

Registration No. 1

Pick your favourite genres (max. 6).2.

Pop

Metal

Indie

Rock

Folk

Dub

Hip Hop

Hardcore

Psychedelic

Electronica

EDM

Funk

Jazz

Blues

Punk

RnB

Alternative

Fusion

How fast do you like your music (1 being 
the slowest and 8 being the fastest)? 
Tick of one (1) box.

3.

1 2 3 4 5 76 8

Registration No. 1

How do you prefer your music?
 
On the x-axis (left to right) the scale goes 
from calm to energetic. On the y-axis (top to 
bottom) the scale goes from quiet to loud. 
Decide where you want to place your taste  
in music, and tick of one (1) box.

formatfest.comEnjoy your festival!

Calm Energetic

Positive
(feels more happy)

Negative
(feels sad or angry)

4.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

174.4 Energi og stemning

Personen liker energisk (6) og 
negativ ladet (6) musikk.



184.5 Mønsteret



194.5.1 Billett



204.5.2  Festivalbånd



214.5.3 Hvite hoodies



224.5.4 Hoodie i fargeprofil



234.5.5 Totebag



5. Identitet for artister



255.1 Registreringsskjema for artister

Artistenes mønster genereres ut i fra et 
lignende skjema som det de besøkende 
fyller ut. Den eneste forskjellen mellom 
skjemaene er hvordan spørsmålene er 
formulert. I stedet for å spørre om hva 
slags musikk man liker, blir artistene 
bedt om å svare ut i fra hvilken type 
musikk de spiller. 

Svarene generer et personlig  
mønster for hver artist, på lik måte  
som mønstrene til de besøkende. 

Artist registration No. 1

Fill in your band/artist name and social media 
accounts. The information will be used for 
promotion before and during the festival. 

Answer these four questions, and deliever 
the papers to our staff. Your answers will be 
used to generate a pattern, which in turn will 
function as your identity during the festival.

The identities generated will help the visitors 
explore new music. For more information you 
can go to formatfest.com, or ask our staff 
available for your service. 

1.

Website:

Band/artist:

Facebook:

Instagram:

Artist registration No. 1

What genre(s) do you play under? (Max. 6)2.

Pop

Metal

Indie

Rock

Folk

Dub

Hip Hop

Hardcore

Psychedelic

Electronica

EDM

Funk

Jazz

Soul

Punk

RnB

Alternative

Fusion

Would you consider your music more slow 
or fast? Tick of one (1) box, with 1 being the 
slowest and 8 being the fastest.

3.

1 2 3 4 5 76 8

Artist registration No. 1

What kind of music do you play?
 
On the x-axis (left to right) the scale goes 
from calm to energetic. On the y-axis (top 
to bottom) the scale goes from positive to 
negative. Decide where you want to place your 
music, and tick of one (1) box.

formatfest.com

Calm Energetic

Positive
(feels more happy)

Negative
(feels sad or angry)

4.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6



265.2 Eksempel på plakater

formatfest.com

19.08

BLÅ

100 Gecs (US)

formatfest.com

19.08

Sentrum Scene

MGMT (US)

formatfest.com

19.08

John Dee

Perfume Genius (US)



275.2 Eksempel på plakater

formatfest.com

21.08

BLÅ

Nails (US)

formatfest.comOslo Spektrum

18.08Björk (IS)

formatfest.comSentrum Scene

20.08Janelle Monae (US)



285.2 Eksempel på plakater

formatfest.com

20.08

Parkteateret

Weyes Blood (US)

formatfest.com

19.08

Rockefeller

Idles (UK)

formatfest.com

18.08

BLÅ

Yves Tumor (US)



295.2.1 Plakat i parken



305.2.2. Plakat på BLÅ



315.2.3 Skjerm på Vulkan



6. Nettside



336.1 Nettside

Nettsiden er bygd opp av de samme grunnleggende prinsippene 
som plakaten. Når man går inn på nettsiden for første gang, 
blir man møtt med et "blankt" kanvas. Når man har fylt ut 
registreringsskjemaet, blir profilsiden fargelagt med de personlige 
fargene og mønstrene. Man får også tilgang til spesialtilpasset 
merchandise med egen identitet på. 

Nettsiden er tilpasset for å fungere på PC og på mobil.

Link til nettsiden: https://format.hildebakken.no/ (Obs. Dette er en 
dummy, og noen funksjoner er inaktive)

https://format.hildebakken.no/


346.2 Nettsiden på PC og mobil



7. Flere eksempler og appliseringer



367.1 Visittkort



377.2 Crew-pass



387.3 Memoryspill



39



407.4 T-skjorter



8. Oppsummering



428. Oppsummering

Registration No. 1

Fill in your contact details. You will recieve an 
email with a link to activate your account as 
soon as your identity is generated.

We only use your phone number to notify 
you when your festival pass is ready to be 
collected. If you choose to not activate your 
account, all personal information will be 
deleted after 24 hours.

Answer these four questions, and deliever the 
papers to our staff in the information desk/box 
office. Your answers will be used to generate 
your own personal identity. 

Your identity will help you explore new music, 
and give you access to a more personalised 
festival experience. For more information you 
can go to formatfest.com, or check out our 
free brochures in the information desk. 

1.

Name:

Email:

Phone:

Registration No. 1

Pick your favourite genres (max. 6).2.

Pop

Metal

Indie

Rock

Folk

Dub

Hip Hop

Hardcore

Psychedelic

Electronica

EDM

Funk

Jazz

Blues

Punk

RnB

Alternative

Fusion

How fast do you like your music (1 being 
the slowest and 8 being the fastest)? 
Tick of one (1) box.

3.

1 2 3 4 5 76 8

Registration No. 1

How do you prefer your music?
 
On the x-axis (left to right) the scale goes 
from calm to energetic. On the y-axis (top to 
bottom) the scale goes from quiet to loud. 
Decide where you want to place your taste  
in music, and tick of one (1) box.

formatfest.comEnjoy your festival!

Calm Energetic

Positive
(feels more happy)

Negative
(feels sad or angry)

4.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Band/artist

formatfest.comScene

01.01

formatfest.com

20.08

Rockefeller

John Maus (US)
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