
Invitation til konference med fokus på 
matchmaking mellem kunst-, kultur- og erhvervslivet
Torsdag d. 12. december 2019, kl. 09:30 – 18:00 | Anarkist – Beer and Food Lab, 
Albanigade 20, 5000 Odense 

Kom med til en dag, hvor du får gode råd, konkrete redskaber og kontakter til at udvikle kulturelle 
projekter med stærke samarbejds-, investerings- og udviklingsmuligheder, når Øernes Kunstfond 
inviterer til konference med fokus på matchmaking mellem kunst-, kultur- og erhvervslivet.

Du kan blandt andre møde...

Kristian Riis. Grundlægger af og direktør i virksomheden Nordic LA, som rådgiver kunstnere og kulturelle virksomheder 
i hele Norden og skaber forbindelser mellem dem og Los Angeles’ kreative industri. Kristian er desuden guitarist i bandet 
Nephew.

Peter Mørk. Rådgiver for mere end 300 nationale og internationale kreative virksomheder i koncept- og forretningsudvikling. 
Peter er desuden initiativtager til Danmarks første brancheforening for kultur og erhverv, KulturERhverv Danmark.

Jakob Carstensen. Medstifter og partner i dataanalysevirksomheden Backscatter, der har specialiseret sig i at udvikle 
datadrevne partnerskaber mellem kultur- og erhvervsliv og har hjulpet blandt andre Det Kgl. Teater, Audi og Royal Unibrew. 

Mikael Bak. Direktør i Dansk Aktionærforening, som er interesseorganisation for landets investorer. Et særligt interesseområde 
for Mikael er styrkelsen af investeringsmulighederne for kulturelle projekter og initiativer. 

Søren Høy. Konferencens vært. Søren har 25 års erfaring i film- og tv-branchen som vært, konceptmager og dokumentarist 
og har desuden udviklet adskillige kulturkoncepter med udgangspunkt i partnerskaber med erhvervslivet

Om Øernes Kunstfond

Øernes Kunstfonds formål er at styrke udviklingen af kunstmiljøer og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder i det geografiske område, der dækker Fyn, Sjælland og 
omkringliggende øer dog undtagen Region Hovedstaden bortset fra Bornholm. 
Den yder blandt andet tilskud til aktiviteter, der fremmer en bæredygtig og nyskabende forretningsudvikling, f.eks. gennem partnerskaber med erhvervsliv.
Private eller juridiske personer samt foreninger, netværk, iværksættermiljøer og kunstnergrupper kan søge om tilskud hos Øernes Kunstfond.
Du kan læse mere om Øernes Kunstfond på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside www.slks.dk.

Det er gratis at deltage i konferencen, men det er nødvendigt at tilmelde sig. 
Du kan tilmelde dig her, hvor du også får en billet og kan finde flere detaljer om programmet. 
Der er et begrænset antal pladser, og billetterne afsættes efter først-til-mølle-princippet.

Vil du med?

Tilmeld din idé til et kulturprojekt til konferencen og få feedback fra eksperter!
Som noget helt særligt kan du forud for konferencen tilmelde din idé til et kunst- eller kulturprojekt. Det kan du gøre ved at 
sende en kort beskrivelse (3-4 linjer) af din projektidé til info@kulturerhverv.nu.

Hvis din idé bliver udvalgt, får du mulighed for at præsentere den til en særlig session på konferencen og få feedback til, 
hvordan du kan styrke og udvikle dit projekts investeringspotentialer og samarbejdsmuligheder med f.eks. virksomheder, 
fra eksperter fra den kreative sektor og krydsfeltet mellem kultur og erhverv.

http://www.slks.dk
https://tikkio.com/e/a91bb6f6931ece0ae5cffb22273f1af0
mailto:info%40kulturerhverv.nu?subject=

