
 

 

 

Tak for din tilmelding til gå-hjem-mødet! 

VÆKST OG INNOVATION I VIRKSOMHEDER  
– Hvad kan kunstnere tilføre din virksomhed? 

 

 
 

TID Mandag den 14. august kl. 16.00-17.30.  

OBS! 15.30 åbner dørene for registrering i Blue Waters receptionen.   

ADRESSE Blue Water Shipping, Trafikhavnskaj 9, Esbjerg 

Også adgang fra Adgangsvejen m. indkørsel til P-plads ad Cort Adlersgade 

Se kort her 

Vi glæder os til at se dig til en spændende eftermiddag med fokus på nye 

effektgivende partnerskaber mellem virksomheder og kunstnere!  

 

Her præsenteres nye tendenser, cases, redskaber og resultater, der har 

stimuleret innovation inden for produkt og service, indretning, samarbejde, 

profilering, markedsføring, events, ledelse og kommunikation i virksomheder. 

Og der oplyses om tilskud til partnerskaber i Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde 

kommuner. Kom og få ide til at udvikle nye partnerskaber! 

Læs om tilskud fra innovationspuljen i Artbizz Vadehavet her 

 

Med venlig hilsen 
Kulturregion Vadehavet 

 

Se program på side 2! 

https://www.google.dk/maps/place/Trafikhavnskaj+9,+6700+Esbjerg/@55.4691443,8.430832,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464b20cd77f9d23d:0x7b3782703af95099!8m2!3d55.4691413!4d8.433026
http://www.artbizz.dk/artbizz-vadehavet/


 

  PROGRAM 

 

15:30 Ankomst og registrering: Kaffe + uformelt netværk   

16:00 Velkomst Lisbet Rosendal  
- Formand for 
Kulturregion Vadehavet 

 
Dagens program, indhold, form og udbytte. 
 

Kenneth Agerholm 

16:15 Hvilke typiske udfordringer har man som virksomhed, 
beliggende i det sydjydske? 

Lokal direktør - TBA 

16:20 Hvad er CCR, Corporate Cultural Responsibility? 
Hvad er der på spil? Hvorfor er CCR vigtigt – i 
virksomheder, kommunalt og i regioner?  
Og hvad er effekten? 
Cases: Mercedes Benz – redskaber og effekt 

Chr. Have 
Direktør i Have 
Kommunikation 

16:40 Hvordan arbejder jeg som kunstner med innovation 
i virksomheder? Fx FF Skagen 

Karsten Auerbach - 
Billedkunstner 

16:50 Hvordan kan en privat virksomhed samarbejde med 
kultur og kunstnere? 

John Norden - My 
Banker 

17:05 Artbizz Vadehavet – innovation i virksomhed og region 
Klitmøller Collective: By- og virksomhedsbranding 
Tilskudsmuligheder fra Kulturregion Vadehavet 

Gerda Hempel 

 
Tak for i dag  
 

Lisbet Rosendal - 
Formand for 
Kulturregion Vadehavet  

Mulighed for at spørge ind til tilskudsmuligheder og 
Artbizz Vadehavet-projektet 

  

 

  Kontakt vedr. arrangementet: Gerda Hempel / Artbizz / 30238878 /  
 

  Kulturregion Vadehavet, Artbizz og Have Kommunikation står sammen med Kulturmødet          
Mors 2017 bag mødet. 

 


