
 

 

 

Tak for din tilmelding til aftenmødet! 

Vækst med kunst og kultur 
- Hvordan videreudvikler du din egen kreative ’butik’? 

- Hvordan videreudvikler du andres virksomhed? 

 

TID Mandag den 14. august kl. 19.00-20.30.  

OBS! 18.30 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 aften med fokus på kunstneres og 

kulturens særlige udviklingsmuligheder i disse år.  

Kig med på de store linjer og få information om Kulturregion Vadehavets 

åbne, erhvervsrettede tilbud til kunstnere og kreative i Esbjerg, Fanø, 

Tønder og Varde i Artbizz Vadehavet. Med fokus på videreudvikling, 

relevante redskaber og konkrete resultater.  

Kom og hør, hvad du kan bruge i dit virke! Og netværk med andre kreative. 

PS: Tag evt. en kollega med. Der er få ledige pladser! 

Læs om tilbud 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 

 

18:30 Ankomst og registrering  
Sandwich + uformelt netværk 

  

19:00 Velkomst Lisbet Rosendal  
- Formand for 
Kulturregion Vadehavet 

19.05 Dagens program, indhold, form og udbytte. 
Fokus på tendenser, udvikling og konkrete resultater. 

Kenneth Agerholm 

19.15 Om CCR: Corporate Cultural Responsibility 

Hvilke tendenser er på vej – hvilke behov i samfund og 

virksomheder kan adresseres - og hvad er kunstneres, 

kreatives og kulturinstitutioners specifikke udfordringer 

og særlige muligheder lige nu? 

Christian Have / HAVE 

Kommunikation 

 

19.30 Spørgsmål om CCR 
 

19:35 Kulturregion Vadehavets tilbud til kunstnere og 
kreative 
Entreprenørskab for kunstnere og kreative 
Workshop-tilbud: Kunstnerens Hus 
Erfaringer og cases fra Nordjylland 

Gerda Hempel 

19:50 Partnerskaber mellem virksomheder og kunstnere 

Workshop-tilbud: Kunstnerisk Konsulent 

Kenneth Agerholm 

20.00 Dialog, debat og spørgsmål Kenneth Agerholm 

20:20 Kort om Kulturmøde-debatter   

Tak for i dag! 

Kenneth Agerholm 

Lisbet Rosendal 

 

 

 

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

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

 


