Info til kunstnere

Indgå partnerskab med virksomhed i 1-100 dage!
- Søg tilskud fra innovationspulje i ARTBIZZ VADEHAVET!

Er du kunstner med solid erfaring i at arbejde sammen med virksomheder?
•
•

Har du lyst til at indgå i et partnerskab om at løse en konkret innovativ opgave i en
virksomhed og medvirke til at vurdere effekten – for virksomheden og for dig?
Fx inden for samarbejde, service, produktudvikling, kommunikation, ledelse, indretning,
profilering, events og kulturpartnerskaber.

ARTBIZZ VADEHAVET er en innovationspulje under Kulturregion Vadehavet og kan søges af alle
kvalificerede. Kunstner og virksomhed kan sammen søge om op til 75 % tilskud til kunstnerløn –
tilskudsramme: 15-45.000 kr.

Hvem kan deltage?
Virksomheder: Puljen henvender sig til virksomheder, der ligger i Esbjerg, Fanø, Tønder eller Varde
Kommune. Både små, mellemstore og store, private som offentlige, kan deltage.
Erfarne kunstnere: Puljen er for kunstnere med god erfaring fra virksomhedspartnerskaber.
Også kunstnere fra andre kommuner i Danmark kan søge, hvis de har partnerskabserfaring.
Du skal være parat til at tage din egen metode et skridt længere, end du plejer. Så innovationen også
gælder dig. Og du skal være indstillet på at inddrage en lokal kunstner som praktikant/mentee i en
del af partnerskabet.

Formål?
Målet er at bidrage med ny kreativitet og innovation i virksomheder og samtidigt skabe grundlag
for et udvidet arbejdsmarked for kunstnere, samt skabe øget viden om de effekter, samarbejdet
fører med sig – for virksomhed og for kunstner. Så flere vil efterspørge hinanden.
Få inspiration – se effekter og videoer fra 10 nordjyske partnerskaber: www.artbizz.dk/cases
Få hjælp til ansøgning og effektvurdering fra virksomheden Artbizz, som er projektoperatør for
ARTBIZZ VADEHAVET.

Puljen er åben!
Ansøgningen behandles, så snart vi modtager den,
og I får svar senest 3 uger efter.
Partnerskabet kan vare fra 1-100 dage, med seneste
afslutning 1. december 2019.
Læs mere om ansøgning, match og support:
www.artbizz.dk/artbizz-vadehavet

OBS til kunstnere i Esbjerg, Fanø, Tønder
eller Varde Kommune uden partnerskabserfaring, men med lyst til at snuse til og
udvikle egne koncepter: Grib chancen og …
søg om plads som mentee hos en erfaren
kunstner, når de løser opgaver i
partnerskaber med lokale virksomheder.
Se mere her!

Eksempler på partnerskaber
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produktudvikling: nye perspektiver på lyd,
materiale, form, funktion, farve, interaktion,
kommunikation – skab nye prototyper
Kunst- og kulturoplevelser med virksomheden som
publikum eller medvirkende
Virksomhedens egen firmasang
Kreativ indretning, der afspejler virksomhedens
produkter og værdier
Strategisk nytænkning, der involverer medarbejderne
Kick-off, der motiverer virksomhed og partnere for ’det nye’
Feedback på serviceydelse og identitet: hvordan opfattes virksomheden af kunder og brugere,
hvilke indtryk giver den?
Kommunikation for ledere og medarbejdere: Få budskabet igennem!
Co-creation: få alles ressourcer i spil. Storytelling: hvordan skriver vi selv? Kreativ ledelse. Den
svære samtale. Konflikthåndtering.
Konferencer, der engagerer: Design, iscenesættelse og facilitering
Egenproducerede videoer til de sociale medier
Gensidig branding med fx band – nå nye brugere via brandingpartnerskab
Seminarer: stimulér kreativitet, samarbejdskultur og produktivitet

Gratis support
Forudsætningen er, at du som kunstner selv finder en virksomhed til et partnerskab.
Har du allerede kontakt til en virksomhed og brug for support til udvikling af en opgave under
ARTBIZZ VADEHAVET? Kontakt Artbizz på info@artbizz.dk | tel.: 30238878

“Som formand for Kulturregion Vadehavet
glæder jeg mig til at se nye samarbejder mellem
erhvervsliv og kunstnere blomstre til gavn for alle parter.”
Lisbeth Rosendahl, formand for Kulturregion Vadehavet

Kulturregion Vadehavet udbyder den nye partnerskabspulje ARTBIZZ VADEHAVET i 2017-2019.
Læs mere om Kulturregion Vadehavet: www.kulturaftalevadehavet.dk
Virksomheden Artbizz er projektoperatør og din sparringspartner i forhold til målsætning, model,
ansøgning, effektvurdering og dokumentation. Vi har 17 års erfaring med partnerskaber og CCR.
Kontakt Artbizz på info@artbizz.dk | tel: 30238878 | www.artbizz.dk

