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IDENTITETKONSEPT  KULTURHAGEN

Kulturhagen står for alle arrangementer 
som holdes i Botanisk hage Oslo, som 
igjen er en del av Naturihstorisk Museum.
Målgruppen er unge mennesker i alderen 
20-30 år med interesserfor kunst, musikk 
og natur.   

Den visuelle identiteten til Kulturhagen tar 
utgangspunkt i det organiske, med  sær-
preget typografi og myke illustrasjoner.  

I denne prosjektpresentasjonen finner du 
en kort beskrivelse av tankene bak valgene 
som er tatt, samt en oversikt over profilver-
ktøy og regler for bruk av disse. 

2/32



INNHOLDSFORTEGNELSE                                                                                                  

LOGO

TYPOGRAFI

FARGER

ILLUSTRASJONER

PLAKATER

NETTSIDE

SOSIALE MEDIER

TILLEGGSELEMENTER

side 4

side 9

side 12

side 15 

side 17

side 22

side 27

side 29

3/32



Logo

Kulturhagen har to ulike logoer.  Begge 
disse er basert på primærtypesnittet 
Prospectus Pro (se side 10) for å passe inn 
med de andre elementene i identiteten.
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PRIMÆRLOGO  POSITIV/NEGATIV

Positiv versjon brukes hovedsakelig. Negativ 
versjon brukes dersom logo skal brukes mot 
mørke bakgrunner. Se eksempler på bruk av 
logo på side  28 og 30-32.
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SEKUNDÆRLOGO  POSITIV/NEGATIV

Positiv versjon brukes hovedsakelig. 
Negativ versjon brukes dersom logo skal 
brukes mot mørke bakgrunner. 

Sekundærlogo benyttes dersom logo 
kommer bedre til sin rett ut i fra tilg-
jengelig plass. Kan også brukes på flater 
hvor avsender står oppført et annet sted. 
Se eksempler på bruk av logo på side 
19-21 og 23-26.
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LOGO  GRID
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LOGOREGLER   LUFT OG MINSTESTØRRELSE

Rundt logoen skal det alltid være et friom-
råde hvor det ikke skal plasseres tekst eller
grafikk. Området er definert ut fra høyden 
på bokstavene i logoen (x).

Minstestrørrelsen på primærlogo er 12 
mm i høyden og 15 mm i bredden. På 
sekundærlogo er minstestørrelsen 10 mm i 
høyden og 7, 5 mm i bredden. 

12 mm

10 mm

15 mm

7,5 mm
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Typografi
Kulturhagen benytter seg av to ulike typesnitt: 
Prospectus Pro og Neue Haas Grotesk. I mine 
undersøkelser til oppgaven fant jeg gamle 
botaniske tegninger med trykte antikvabok-
staver, noe som inspirerte valget av Pro-
spectus Pro. Jeg valgte deretter Neue Haas 
Grotesk for å skape kontrast i typografien. 
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TYPOGRAFIREGLER

PROSPECTUS PRO L 
REGULAR

NEUE HAAS DISPLAY PRO  
55 ROMAN

NEUE HAAS DISPLAY PRO  
65 MEDIUM

AaBbCcDdEe  
1234567890  
?!*@#,.;

AaBbCcDdEe  
1234567890  
?!*@#,.;

AaBbCcDdEe 
1234567890 
?!*@#,.;

Prospectus Pro L i snittet regular brukes i alle 
overskifter, og skal være en gjennomgående 
font i hele Kulturhagens profil. 

Neue Haas Display Pro i snittet 65 Medium 
brukes til underoverskrifter.

Neue Haas Display Pro i snittet 55 Roman 
brukes i småtekst og brødtekst. 

Se eksempel på bruk av typografi på side  
19-21 og  23-26. 
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TYPOGRAFI  EKSEMPEL

John Olav Nilsen 
& Nordsjøen  
24.07, kl. 20:00

Prospectus Pro

Neue Haas Grotesk

11/32



Farger
Kulturhagens fargepalett  fremstår som 
noe nedtonet i bruk. Jeg har valgt å bruke 
en nøytral farge til bakgrunner, og sterkere 
farger på illustrasjonene. Bakgrunnsfargen 
er dus, slik at andre elementer som tekst, 
bilder og illustrasjoner kommer tydelig frem.. 
Illustrasjonene har sterke farger, da den tynne 
streken krever konstrast mot bakgrunnen for 
å komme tydelig frem. 
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PRIMÆRFARGER

KULTURKREM
RGB: 255 - 246 - 238
CMYK: 0 - 3 - 5 - 0 
HEX: FFF6EE
PANTONE P 1-2 C

KULTURSORT
RGB: 35 - 31 - 32
CMYK: 70 - 67 - 64 - 74 
HEX: 231F20
PANTONE P  
PROSESS BLACK C

Kulturkrem brukes primært som  
bakgrunnsfarge. Kultursort 
brukes på overskrifter.
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SEKUNDÆRFARGER

KULTURGRØNN
RGB: 25 - 247 - 71
CMYK: 62 - 0 - 100 - 0 
HEX: 19F747
PANTONE 802 C

KULTURRØD
RGB: 249 - 88 - 18
CMYK: 0 - 80 - 100 - 0 
HEX: f95812
PANTONE P 34-8 U

KULTURBLÅ
RGB: 36 - 127 - 237
CMYK: 76 - 50 - 0 - 0 
HEX: 247FED
PANTONE P 112-8 U

Sekundærfargerer brukes  
primært på illustrasjoner. 
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Illustrasjoner

Illsutrasjonene er også, som deler av typo-
grafien, inspirert av botaniske tegninger.  
Stilen er likevel langt mer minimalistisk.
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ILLUSTRASJONSSTIL

Illustrasjonene brukes primært over bilde og  
under tekst eller alene, men kan også brukes 
som et mønster. Illustrasjonene skal kun 
brukes i fargene Kulturblå (#247fed), Kultur-
rød (#f95812) eller Kulturgrønn (#19F747).

Se eksempel på bruk av illsutrasjoner på side 
19-21,  23-26 og 30-32.
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Plakater
Alle plakatene følger samme gridsystem og 
oppsett, uansett hvilket type arrangement. 

Plakatene har også en animert versjon, se gif 
vedlagt i mappen. Tanken bak disse animas-
jonene er at bladene skal “vokse” ut på plakat-
en mellom bildet og teksten. Disse plakatene 
passer dermed godt til digital markedsføring. 
Animasjonene er også å finne på Kulturha-
gens nettside. 
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PLAKATER  GRID

Alexandra Daisy  
Ginsberg 
10.07-08.08

Resurrecting 
the Sublime

KULTURHAGEN.NO
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PLAKATER  EKSEMPLER
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PLAKATER  EKSEMPLER
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PLAKATER  EKSEMPLER
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Nettside
Kulturhagen har en seperat nettside fra 
Naturhisorisk Museum. På denne måten er 
det lettere å få rask oversikt over kommende 
og pågående arrangementer. 

Se protorypen til Kulturhagens nettside her: 
https://www.figma.com/proto/Pv-
J0XEIZBdtTip8yu3FRAm/Unti-
tled?node-id=22%3A2&viewport=-1663%2C

-262%2C0.5780104994773865&scaling=s-
cale-down
 
Prototyoen ser best ut dersom man velger 

“Fit-scale down to fit” i Options. Klikk R for å 
laste inn prototypen på nytt, da vil også ani-
masjonene spilles igjen. 
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NETTSIDE  FORSIDE
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NETTSIDE  OM KULTURHAGEN & PROGRAM
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NETTSIDE  ARRANGEMENTER EKSEMPEL
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NETTSIDE  ARRANGEMENTER EKSEMPEL
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Sosiale  
medier
Da Kulturhagens målgruppe er unge menne-
sker er det naturlig å  markedsførere seg på 
sosiale medier som Facebook og Instagram. 

27/32



FACEBOOKSIDE & INSTAGRAMPROFIL
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Tilleggs- 
elementer

Tilleggselementene er produkter som kan 
selges i Oslo Botanisk hages butikk. 
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HANDLENETT  EKSEMPEL
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POSTKORT  EKSEMPEL
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NOTATBOK  EKSEMPEL


