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SYNERGI GENNEM (UTRADITIONELLE) PARTNERSKABER
I næste nummer af Connecting Audiences Danmark, som
udkommer til maj, sætter vi fokus på de utraditionelle
partnerskaber i kulturen. Man får nye perspektiver og masser
inspiration ved at arbejde sammen på tværs af sektorer og lande.
I CKI er vi vant til at partnerskaber er en forudsætning for vores
arbejde, og vi er altid klar til at samarbejde!

PROJEKTER
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KULTURDATA SUMMIT HAR GIVET STOF TIL EFTERTANKE
I starten af april samlede vi 50 kulturaktører til en diskussion om hvorfor, hvilke
og hvordan, vi kan bruge data til at nå og styrke relationen til brugere. Det var
tre dage med spændende oplæg og diskussioner, som har givet os stof til
eftertanke. Vi er i gang med at samle op og overveje vores næste skridt.
''Man er i mål, når data kan opkvaliﬁcere den kunstneriske intuition''
''Man kan godt beslutte noget på trods af data, men man skal vide hvad man
gør''
''For at få dataen ud at leve skal man ikke være bange for at lægge ﬁktion ned
over den. Lav noget storytelling og giv den noget farve''
''Kend din data, så kan du fortælle hvorfor du er vigtig''
''Jeg gider ikke have mere data. Fortæl mig hvordan jeg skal bruge den data,
jeg har''
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CONNECTING AUDIENCES - SYNERGI GENNEM UTRADITIONELLE
PARTNERSKABER
Sådan lyder titlen på næste nummer af Connecting Audiences Danmark, som
udkommer 12. maj. Vi bringer fede interviews og artikler med bl.a.
Mikael Fock, Allan Klie & Jens Frimann Hansen om kultur og fællesskab i
Helsingør
Martin Hegaard om Det nye HC Andersen hus i Odense
Carmen Moreira, som er canadisk-portugisisk danser, der ser partnerskaber
som en livsnødvendighed
M.ﬂ
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Læs de tidligere udgaver eller skriv dig op som gratis abonnent på vores
hjemmeside

HJÆLP OS MED AT HJÆLPE QUÉBEC GOVERNMENT OFFICE IN
LONDON
Vi hjælper Québec Government Ofﬁce med at lave markeds research i hele
Norden. Formålet er at udvælge offentlige og private aktører, der kunne være
interesserede i at udvide deres netværk og samarbejde med Canadiske
kunstnere her i Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland.
Skriv til os, hvis du har gode tips!
Québec Government Ofﬁce in London

GENÅBNING AF KULTURLIVET MED NPU MONITOR
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Norsk Publikumsudvikling (NPU) inviterer nordiske kulturakører (dig?) til at
deltage i et netværk for publikumsudvikling centreret omkring en stor nordisk
publikumsundersøgelse, som er udviklet af WolfBrown i USA og NPU.
Undersøgelsen giver de deltagende institutioner unik adgang til et dashboard af
indsigter, som kan hjælpe jer med at tilrettelægge fysiske og digitale kunst- og
kulturbegivenheder under og efter pandemien. Der sendes en undersøgelse til
dit publikum tre gange i løbet af et år. Netværket samles efter hver runde og
diskuterer resultater og konsekvenser.
Lyder det interessant? Læs mere om call'et og se hvordan du tilmelder dig her

CKI ANBEFALER
HVER MÅNED DELER VI EN ANBEFALING AF ET PROJEKT ELLER EN
BEGIVENHED AF SÆRLIG RELEVANS OG INTERESSE FOR DET
MANGFOLDIGE KULTURLIV

CULTURAL POLICY RESEARCHERS FORUM
Er et forum på Facebook for forskere eller på anden vis interesserede i
udvikling af kulturpolitik, nye rapporter og udgivelser, invitationer til konferencer
og mulighed for networking.
Check det ud her

VIL DU SAMARBEJDE?
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Vores team består af
Niels Righolt CEO for CKI samt bl.a. Vicepræsident i Culture Action Europe
Katrine Johnsen Projektleder og konsulent
Astrid Aspegren Redaktør for Connecting Audiences Danmark og
projektmedarbejder i vores Europæiske projekter
Peter Holten Konsulent med ansvar for De Kreatives Kontor
Anne Boukris Underviser i publikumsudvikling, diversitet og interkulturelle
kompetencer
Solveig Thorborg Projektmedarbejder i europæiske og nordiske projekter
Vi stiller vores ekspertise til rådighed i samarbejder omkring kulturelt demokrati,
publikumsudvikling og interkultur, og vi hjælper kunstnere med at løse
udfordringer i deres arbejdsliv i De Kreatives Kontor.

Skriv til os
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