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Personlig medieoplevelse modtager NOVI-legat på 250.000 kr. 
 
NOVI har netop offentliggjort Cinematronic, som modtager af årets iværksætterlegat på 
250.000 kroner. Cinematronics vision er at åbne og udvikle et marked for optimerede & in-
dividualiserede medieoplevelser med brugeren i centrum. Vinderen er valgt ud af 18 ansø-
gere og fem finalister. 
 
Forestil dig at du ser en film - den samme film som en af dine venner så i går. Dog ser du ikke helt det samme 
som din ven, da jeres armbånd registrerer jeres forskellige reaktioner på filmen og løbende tilpasser længden 
af scenerne, og hele klipningen af filmen til jeres individuelle præferencer. Du får ikke trang til at skippe afsnit 
eller ”second screene”, for du bliver konstant præsenteret for lige det indhold der passer bedst til dig. 
 
Cinematronic ideen er bl.a. testet på DR3 serien ”Fredløs” og flere eksperter på området spår Cinematronics 
ide en stor fremtid, for der er brug for produktet i et stadigt mere individualiseret medie- og gamingforbrug, 
hvor der er brug for nye værktøjer til individuel tilpasning. 
 
Se vindervideoen 
 
”Jeg føler mig overbevist om at Cinematronic har et stort potentiale, som nu skal forløses, og jeg er glad og 
stolt af at kunne overrække NOVI Legatet 2022 til Cinematronic. Løsningen er en videnskabelig tilgang til et 
allerede kendt problem. Den vil kunne skaleres til hele verden og også bedes ud til langt flere anvendelsesom-
råder over tid.”, siger adm. direktør i NOVI Henrik Lundum, der sammen med Dorte Stigaard, Innovationsdi-
rektør på AAU, og iværksætteren Mads Peter Veiby udgør dommerpanelet.  
 
CINEMATRONIC er allerede flyttet ind I NOVIs iværksætterhus GrowAAL CITY, hvor de er i fuld gang med at 
udvikle deres virksomhed.  
 
For yderligere information, kontakt venligst:  
Henrik Lundum, adm. direktør, NOVI, mobil 29 69 55 42/ hlu@novi.dk    
Rozalia Godsk, Cinematronic, mobil 71858495 rg@cinematronic.dk  
Anders Godsk, Cinematronic, mobil 31224424 ag@cinematronic.dk  
 
NOVI stiftede i 2018 et iværksætterlegat på 250.000 kroner til de 9.-/10.-semesters studerende og 1. års gradu-
ates på Aalborg Universitet, som kunne præsentere en forretningsidé med et så bæredygtigt potentiale, at kon-
ceptet kunne omsættes til en ny virksomhed i Aalborg. Cinematronic er dermed den femte Legatmodtager. Le-
gatet uddeles hvert år til AAUs årsfest.  

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 Henrik Lundum, NOVI og de to vindere 

 
DR3-serien Fredløs med biometrisk måling 

Biometrisk 
armbånd 
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