
ARTBIZZ VADEHAVET – WORKSHOP 2 
 
KUNSTNERENS HUS - EN BÆREDYGTIG KARRIERE 
- Hvordan videreudvikler dit virke, så det både giver økonomi, mening og 
ikke mindst en god og effektiv hverdag med overblik over dine aktiviteter?    

Kulturregion Vadehavet 

- Hvordan organiserer du dig, når du både er projektleder, udvikler, 
researcher, sælger og ofte selv er en del af produktet/leverancen?  

 
 
 

- Hvordan skaber du overblik over alle opgaver, får styr på din selvledelse  
og din drivkraft til at skabe og få flere indtægter i dit kunstneriske virke? 
 

Dit udbytte  
• Overblik over dit kunstneriske arbejde og administrative udvikling set i 

forhold til din drivkraft, visioner, mål, opgaver og udfordringer.  

• Kendskab til tre typer karrieremodeller og deres relevans for dig. 

• Tidsstyring, nye vaner og projektstyringsværktøjer. 

• Salg og prissætning af dine produkter og kompetencer. 

• Udvikling af dit professionelle netværk, ambassadører og partnerskaber. 

• Gå fra workshoppen med plan for dine næste skridt. 
 

For hvem?  
For at deltage i workshoppen skal du bo i Esbjerg, Fanø, Tønder eller Varde 
Kommune og have et aktivt virke som kunstner og kreativ, eller være 
nyuddannet fra en kunstnerisk/kreativ uddannelse. Du kan med andre ord 
være musiker, danser, skuespiller, sanger, forfatter, designer, keramiker, 
billedkunstner, fotograf, instruktør, scenograf, performer mv. 

 
Pris  
Du betaler 250 kr. i alt for workshops og din individuelle session. 
 

Resten dækkes af Kulturregion Vadehavet, der ønsker at understøtte 
kompetenceudvikling for flere kunstnere og kreative i området.  
Så flere opnår levedygtige koncepter og forretningsmodeller. 
 

Praktisk 
Tilmeld dig snarest muligt – det er først-til-mølle for alle kvalificerede! 
Husk at beskrive dit hovedformål med at deltage i dit tilmeldingsskema. 
Workshopdatoer: 16.+17.+ 30. september + 1. oktober 2017 + indiv. sparring 
Antal: 10-20 deltagere 
Tilmeldingsfrist: Der er ledige pladser. Kontakt os! 
Betaling: Din egenbetaling skal være os i hænde inden workshopstart.  
Du modtager en opkrævning. Ikke betalte pladser går til en evt. venteliste. 
Sted: Kurset afholdes i DanHostel, Esbjerg. 
Du modtager nærmere information inden første workshopdag. 

http://www.artbizz.dk/tilmelding-til-kunstnerens-hus/


 

KURSUSINDHOLD – Kunstnerens Hus 
1. workshopdag kl.10:00-16:00 

 

De 3 karrieremodeller og målafklaring  
Hvordan kan en kunstnerkarriere se ud? Introduktion og workshop 
med 3 dynamiske modeller og deres fordele og ulemper.  
Hvad er din vision, dit mål, dine værdier, behov og hvad skal drive dig? 
 

Kunstnerens Hus  
Få visuelt overblik over dine aktiviteter, kompetencer og de områder, 
hvor du har brug for et boost eller hjælp. Undertemaer i de fire rum er 
fx research, kundesegmenter, kommunikation, salg/PR og mersalg.  

 
2. workshopdag kl.10:00-16:00 

 

Netværk, partnerskaber, salg/PR, prissætning og forhandling 
Netværk er en central ressource, når du skal skabe et bæredygtigt 
kunstnerisk virke. Du arbejder med kortlægning, udvidelse og vedlige-
holdelse, og hvordan du skaber gode ambassadører og partnerskaber.  
 

Salg og netværk  
Få introduktion til relationsopbygning via sociale medier og publikums-
inddragelse, og hvordan et produkt kan blive løftestang for det næste.  
Om Facebookstrategi og analyseredskaber i forhold til platformen.  
Få styr på prissætning og forhandling med enkle værktøjer.  

 
3. workshopdag kl.10:00-16:00  
              OBS: HUSK DIN KALENDER OG EN BÆRBAR COMPUTER! 

 

Tidsstyring            
Om struktur, selvledelse og vaner: Hvordan skaber du en god arbejds-
dag for dig, hvad er vigtigt for din trivsel på kort sigt/ på lang sigt?   
 

Timelines og kalendertips 
Lær at kombinere det store forkromede overblik med øget detaljegrad 
og at implementere konkrete opgavetiltag i dagskalenderen. 
Arbejd med værktøjet Gantt Chart og samkør med din ugekalender.  
 
 

4. workshopdag kl.10:00-16:00 
 

Feedback på præsentationer 
Hvordan arbejder man med en god og konstruktiv feedbackkultur? 
Alle præsenterer mål og tidshorisont, karrieremodel, Kunstnerens Hus-
model og en timeline på min. 6 mdr. Feedback fra hold og underviser.  
Opsamling, afrunding og evaluering + tidsaftale af individuel session 
 
Individuel session på Skype eller telefon 
Du får en individuel skype-session på 60 min. med Lisbeth Rysgaard. 
Den afvikles i perioden 14 dage til 3 måneder efter din sidste 
workshopdag. Her får du sparring på den videre udvikling af dit 
kunstneriske/kreative virke. 



 

Lisbeth Rysgaard 
 

Lisbeth Rysgaard har i 20 år været entreprenør i 
musikbranchen med et alsidigt virke som sangskriver og 
sanger og sideløbende arbejde med booking og label.  
Hun har siden 2002 coachet mere end 2.000 kunstnere, 
kreative og akademikere i karriereudvikling på Artlab.  
Hun har undervist i ’den bæredygtige karriere’, herunder 
som hovedunderviser på ’Kunsten at freelance’, et 12-
ugers pilotprojekt med Jobcenter København, hvor 84,6 % 
af deltagerne havde job efter forløbet. Hun har desuden 

undervist og afholdt master class i Kunstnerens Hus-modellen i Letland, Irland, 
Brasilien og Kina. 
Lisbeth Rysgaard er medforfatter på bogen "Training Artists for Innovation - Competencies 
for New Contexts", der blev udgivet i 2013 af Theatre Academy of the University of the Arts 
Helsinki, hvor hun bl.a. bidrog med modellen Artist House/Kunstnerens Hus. 
 

Kontakt  
 

Sms, ring, læg besked eller send mail til Artbizz med dine spørgsmål – med information om, 
hvordan og hvornår vi kan kontakte dig. Din kontakt på Artbizz er Gerda Hempel. 
info@artbizz.dk | tel: 30238878 | www.artbizz.dk 
 
 

Baggrund for Artbizz VADEHAVET   
 

Kulturregion Vadehavet   
Kulturregion Vadehavet er et kulturelt samarbejde mellem de fire vadehavskommuner 
Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde. Kulturregionen har sammen med Kulturministeriet indgået 
Kulturaftale Vadehavet 2015-2018. Se mere her: http://www.kulturaftalevadehavet.dk/  

Kulturaftalen vil blandt andet:  

• ved partnerskaber med erhvervsliv, turisterhverv, foreninger og andre kommunale 
sektorer skabe inspirerende og kreative miljøer for at tiltrække og fastholde arbejdskraft 
og styrke bosætning, samt  

• ved hjælp af kunst og kultur skabe mere nytænkning og bedre innovationsprocesser 
sammen med vadehavsområdets virksomheder. 

 

Artbizz er operatør for Artbizz VADEHAVET 

• Kulturregion Vadehavet har engageret virksomheden Artbizz som operatør for puljen 
Artbizz VADEHAVET.  

• Artbizz har 16 års national og international erfaring med partnerskaber mellem 
virksomheder og kunstnere. Artbizz stiller netværk, support og viden til rådighed, bistår 
med effektvurdering og eventuelt partnerskabsmatch.  

• Artbizz arbejder med redskabsudvikling i CCR: Corporate Cultural Responsibility, hvor 
virksomheder og kulturliv tager fælles ansvar for innovation i egne eller andre sektorer. 

 

file:///D:/Gerda/Documents/Artbizz%20Vadehavet%202017/Web+PR-materiale/info@artbizz.dk
file:///D:/Gerda/Documents/Artbizz%20Vadehavet%202017/Web+PR-materiale/www.artbizz.dk
http://www.kulturaftalevadehavet.dk/

