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

VI ELSKER PARTNERSKABER
I denne måned er vi glade for at kunne annoncere, at vores
netværk vokser. Vi har efter ﬂere måneders samtaler allieret os
med BARC Scandinavia, der er dygtige til at arbejde med
brugerdata - hvor vi er gode til at arbejde med oversættelsen af
data for kulturlivet. Vi vil også gerne arbejde med din institution.
Så gerne, at vi sender et OPEN CALL til at være med i ADESTE+
projektet. Læs mere her om, hvad vi kan gøre for dig, der arbejder
som kunstner eller i en kulturinstitution:

PROJEKTER
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VI FOKUSERER PÅ DATAANALYSE SAMMEN MED BARC SCANDINAVIA
Vi er glade for at kunne fortælle, at CKI og BARC Scandinavia har indgået et
strategisk samarbejde omkring publikumsudvikling. Fremover vil vi sammen
løse forskellige opgaver vedr. dataindsamling og -bearbejdning,
publikumssegmentering og analyse i og for kulturens mange aktører.
Læs eller genlæs vores kommentar i Kulturmonitor om hvordan vi skal anvende
den data, vi har
Læs mere om BARC Scandinavia her

DER ER NU ÅBENT FOR TILMELDING TIL ADESTE+ CASCADE
''At løfte blikket fra egen praksis til en publikumsorienteret praksis''
Nu åbner vi op for deltagelse i et programforløb, hvor danske og nordiske
kulturinstitutioner og kulturaktører kan tage del af viden og erfaringer fra det
store europæiske publikumsudviklingsprojekt ADESTE+. Fokus er på, hvad der
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skal til for at skabe en langsigtet og bæredygtig relation mellem
kulturinstitutionen og dens publikum. ADESTE+ handler om at dele viden og
metoder omkring publikumsudvikling og institutionel forankring.
INDBYDELSE TIL ADESTE+ CASCADEPROGRAM 2021
INVITATION TO ADESTE+ CASCADE PROGRAM 2021
Læs mere om ADESTE+ på vores hjemmeside

CKI's KUNSTNERRETTEDE INITIATIV HAR FÅET NY HJEMMESIDE
CKI iværksatte i 2016 et initiativ, der skulle sætte fokus på kunstnernes vilkår
og behov. Det blev til De Kreatives Kontor, der dagligt hjælper kunstnere og
kreative med deres projekter - fra idéerne opstår til projekterne realiseres.
De Kreatives Kontor har det erklærede mål at hjælpe ﬂere kunstnere og
kreative i mål med deres projekter. Man kan blive ansat som projektleder til at
udføre sine egne projekter.
Tag et kig på DKK's nye hjemmeside og læs mere om, hvordan du kan få hjælp
til dit kreative virke.
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HVORDAN KAN DU BRUGE CKI?
For os handler facilitering om, at sætte jer i stand til at rykke grænser, se
tingene på nye måder og skabe et fællesskab omkring jeres opgaver, så de
ikke blot bliver løst, men bibringer jer ny viden og nye indsigter. I CKI løser vi
mange og spændende faciliteringsopgaver. Det gør vi både i Danmark, i
Norden og på tværs af Europa blandt kulturens praktikere, kommunale og
regionale konsulenter og ledelser.
Er du nysgerrig på, om vi kan gøre noget for dig? Så er du velkommen til at
kontakte
Niels Righolt
Eller
Katrine Johnsen

CKI ANBEFALER
HVER MÅNED DELER VI EN ANBEFALING AF ET PROJEKT ELLER EN
BEGIVENHED AF SÆRLIG RELEVANS OG INTERESSE FOR DET
MANGFOLDIGE KULTURLIV
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COPENHAGEN JEWISH FILMFESTIVAL GÅR ONLINE
Festivalens tema i 2021 er KRITIK.
Jødisk kultur og arv bærer i sig en lang tradition for kritisk tænkning. Det
kommer fra positionen som minoritet, og det kommer fra de jødiske tekster. De
ﬂeste kender begrebet "det er helt kafka'sk" eller det besnærende Einstein-citat
"it’s harder to crack a prejudice than an atom". Endnu et eksempel er det
folkekære Leonard Cohen-citat "there is a crack in everything. That's how the
light gets in".
Læs programmet og ﬁnd billetter her
Lyt til Leonard Cohen's 'Anthem' her

VIL DU SAMARBEJDE?
https://mailchi.mp/2b953b99280f/cki-nyt-januar?e=78b2e4baa3
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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 Projektleder og 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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