
ARTBIZZ VADEHAVET – WORKSHOP 1 
 

KUNSTNERISK KONSULENT  
– hvordan skaber du partnerskaber med virksomheder? 
 

Kulturregion Vadehavet 

Vil du? 
 

• Skabe indtægtsmuligheder ved at bruge din kunst på nye måde?    

• Udvikle konsulentydelser til private og offentlige virksomheder? 

• Stimulere kreativitet, innovation, kommunikation og bedre ledelse? 

 

Hvad? 
Vil du udbyde kurser i præsentationsteknik eller kreativ skrivning, lave teambuilding, skrive 
og indstudere sange med ansatte om fx virksomhedens værdier, inddrage ansatte i at få 
skabt kreative kontormiljøer, træne ledere i kommunikation og udvikling i virksomheder? 
Eller gør du det allerede? 

Få overblik over konsulentrollen og metoder, så du kan facilitere og sætte dine kunstneriske 
kompetencer i øget spil, forstå behovene, skabe relevante ydelser og (videre)udvikle dit 
marked og dit salg til offentlige og private virksomheder. 
 
Du får viden og kompetencer, så du på basis af din kunstneriske know-how kan løse opgaver 
for virksomheder og organisationer. Som freelance konsulent, som del af et konsulenthus 
eller som fastansat i en virksomhed. 
 

Dit udbytte  
• Få indsigt i mulighederne for at arbejde som kunstnerisk konsulent for virksomheder 

og organisationer. 

• Lær om redskaber til at skabe egne ’produkter’ og ydelser baseret på egne 
kompetencer. 

• Få introduceret metoder til at arbejde kreativt og systematisk med virksomheders og 
organisationers udfordringer. 

 

Kursusindhold – Kunstnerisk Konsulent 
• Få indblik i en række cases, der viser mulighederne. 

• Skab minimum et koncept/en workshop, som du kan arbejde videre på. 

• Få indblik i forskellige brancher og virksomheders behov, og hvad du kan byde ind 

med. 

• Basisviden om 1-3 teorier og metoder. 

• Lav en mapping af egne kompetencer og hvordan de kan bruges i erhvervslivet. 

• Lær om prissætning og salg. 

• Konkret plan for handling ift. business / job / praktik og netværk. 

• Påbegyndt kontakt til /sparring med virksomhed(er) i dit netværk. 



 

Du kan også søge om at blive mentee/praktikant i en del af en partnerskabsopgave 

mellem en innovationserfaren kunstner og en virksomhed i Kulturregion Vadehavet. 

 

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. Du kan med andre 
ord være musiker, danser, skuespiller, sanger, forfatter, billedkunstner, 
fotograf, instruktør, scenograf, performer mv. 
 
Du har måske allerede har et par erfaringer med samarbejde med virksomheder eller 
organisationer, - eller har flair for at formidle og arbejde med grupper eller individer.  
Du skal have lyst til at lære at indgå partnerskaber med lokale virksomheder og løse 
konkrete problematikker inden for samarbejde, teambuilding, design, produktudvikling 
mv. Og være indstillet på at arbejde på at udvikle egne ydelser imellem de to workshop-
weekender. 
 

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 
Kursusdatoer: 9-10. september + 28-29. oktober 2017, alle dage 10-16.00 
Tilmelding: snarest muligt – det er først-til-mølle for alle kvalificerede!  
Husk at beskrive dit hovedformål med at deltage i dit tilmeldingsskema. 
Antal: 10-20 deltagere 
Tilmeldingsfrist: 25. august 2017 – kontakt os for evt. ledige pladser!! 
Betaling: Din egenbetaling på 250 kr. skal være os i hænde senest 1. september 
2017. Du modtager en opkrævning. Ikke betalte pladser går til en evt. venteliste. 
Sted: Første del afholdes på Esbjerg Hovedbibliotek og anden del på MIND 
FACTORY by ECCO i Tønder– du modtager nærmere information inden første 
workshopdag. 
 
 

Kenneth Agerholm, underviser 

Kenneth Agerholm har faciliteret flere hundrede 
workshops, konferencer og netværk.  
Han har skabt innovation for fx Arla, NOVO, Nycomed, 
håndværkere, regioner, kommuner og ministerier. 
Han har undervist og coachet over 2.000 kunstnere i 
innovation, forretningsudvikling og partnerskaber med 
virksomheder. Kenneth er international jazzmusiker/ 
basunist i ex New Jungle Orchestra. 

 

http://www.artbizz.dk/tilmelding-til-kunstnerisk-konsulent/


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: 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. 
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