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Måske er du nødt til at aktivere billedvisning i din mail for at se billederne

POSTPANDEMIA
er temaet for vores første nummer af magasinet Connecting Audiences
Danmark, som udkommer til oktober, og netop spørgsmålet om, hvordan
kulturbranchen kommer igennem pandemien er genstand for alle vores
projekter lige nu. Heldigvis er kulturbranchen fuld af kreative,
hårdtarbejdende og dygtige mennesker, som alle arbejder for fremtidens
kulturforhold. Læs mere her om hvordan vi på CKI med vores projekter er
med til at diskutere og skabe fremtiden - post corona.

PROJEKTER

VIL DU MED PÅ KONFERENCE?
Kulturen spiller en central rolle i vores liv - måske særligt i krisetider. Når vi
afholder vores første af fem online konference episoder med ADESTE+, så er
det også lige det, vi skal tale om.
Vi har selv i ADESTE+ gentænkt hele vores format og tilbyder nu en gratis
online konference i 5 dele.
Første del finder sted 31. august 2020 kl 14.00-17.00
Dagen vil dreje sig om, hvad der sker, og hvad der fortsat vil ske under de
nuværende forhold, særligt taget i betragtning de mange millioner, der ikke har
samme muligheder for adgang til kulturtilbud - hvad kan vi som kunst- og
kulturaktører gøre ved det?
Det er fuldstændig gratis og uforpligtende at deltage.
Læs mere om programmet og registrering her.

VI STYRKER DET KREATIVE DANMARK
Få feedback på dit projekt, hjælp til at konkretisere dine idéer og med at få lavet
en projektbeskrivelse.
Vi leverer de ydelser, der skal hjælpe flere freelancere med at virkeliggøre
deres idéer, og ydelserne administrerer som helhed kunstnernes arbejdsgange
samt de udfordringer, de møder i deres virke som freelancere.
Når du først er oprettet som bruger, kan du oprette de projekter, som du vil
afvikle via os - uanset om det kun er faktureringen, du vil benytte dig af, eller du
også vil bruge vores kontrakter og have udbetalt løn som A indkomst.
Læs mere om De Kreatives Kontor, og se om vi kan hjælpe dig her
“De Kreatives Kontor har hjulpet os med at udvikle vores projektidéer og
konkretiseret planlægningen af vores første projekt.” - Ditte Gaarde, Skuespiller

UD AF NEDLUKNINGEN BLOMSTRER ET NYT PARTNERSKAB
I 2010 lancerede Asimetrica i Madrid magasinet Conectando Audiencias for at
kunne dele viden og erfaringer med spanske professionelle i den kulturelle
sektor, som ikke ellers havde adgang til ny viden og analyser, fordi den ofte
udgives på engelsk. I dag når magasinet læsere i hele Spanien og store dele af
Sydamerika.
MeltingPro i Italien kopierede konceptet og udviklede Conectando Audiencias
Italia i 2018, og nu er tiden kommet til at udvide til Portugal (Mapa Das Ideias),
Polen (NU Foundation & AM University) og Danmark (CKI). Vi har alle arbejdet
sammen på større europæiske projekter om uddannelse og metodeudvikling
inden for publikumsudvikling.
Tilsammen udgør vi en europæisk redaktion, hvor vi udvikler magasinet i
fællesskab. Gennem vores netværk vil vi hente artikler, analyser, interviews og
metoder, som danske kulturinstitutioner og brugere vil kunne have stor gavn af.
Det vil være gratis at abonnere og modtage magasinet direkte i din indbakke,
og som abonnent bliver du også inviteret til vores øvrige events. Følg med på
vores sociale medie og her i nyhedsbrevet for at få mere information.

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

Denne måned anbefaler vi Menneskebiblioteket, som har fået en fin ny
læsehave foran UNION huset, hvor man kan komme forbi hver mandag og
torsdag.
Konceptet er enkelt. Du møder op ved biblioteksskranken, får udstedt et
lånerkort og modtager vejledning fra vores bibliotekarer omkring de emner, som
vi har til rådighed for udlån. Når du har valgt din bog, så kan i sætte jer i
læsehaven og have en åben samtale, hvor alle spørgsmål om emnet er
velkomne.
Åbningstider
Mandage 10.00-13.00
Torsdage 14.00-17.00
Du kan holde dig opdateret om events og nyheder på Menneskebibliotekets
Facebookside her.

VIL DU SAMARBEJDE?

Har du en idé til et projekt, eller har du og din organisation brug for sparring, så
hører vi altid gerne fra dig. Vi stiller vores ekspertise til rådighed i samarbejder
omkring kulturelt demokrati, publikumsudvikling og brugerinddragelse, og vi
hjælper kunstnere med at løse udfordringer i deres arbejdsliv i De Kreatives
Kontor.
Vores team består af
Niels Righolt CEO for CKI samt bl.a. Vicepræsident i Culture Action Europe
Anne Boukris Leder af vores projektdesign og læring samt Direktør for
Copenhagen Jewish Film Festival

Peter Holten Projektleder & konsulent med ansvar for De Kreatives Kontor
Katrine Johnsen Projektleder og proceskonsulent
Laura Møller Henriksen Projektleder & AV ansvarlig
Astrid Aspegren Redaktør for Connecting Audiences Danmark og
projektmedarbejder i vores Europæiske projekter
Solveig Thorborg Projektleder, procesfacilitator og workshopholder, særligt
omkring publikumsudvikling og brugerinddragelse
Vi har kontor i UNION på Nørre Allé 7
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