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VI ARBEJDER SAMMEN OM KULTURELT DEMOKRATI
Muligheden for at deltage i kulturlivet samt alle virksomheders mulighed
for at arbejde normalt er som bekendt blevet udfordret endnu engang af
restriktioner på alle offentlige steder. Det påvirker os meget her på CKI,
og vi ved, det også påvirker jer. Derfor er det vores opfordring at vi finder
hinanden og arbejder videre med vores mål i fællesskab. Her er en
opsummering af vores nuværende aktiviteter, der understøtter netop
dette.

PROJEKTER

VIL DU DELTAGE I NÆSTE FASE AF ADESTE+?
Statens Museum for Kunst skal fra starten af det nye år deltage i workshops for
at arbejde strategisk med publikumsudvikling, og fra februar og marts åbner vi
for muligheden for 5 organisationer fra Danmark, Norge og Sverige.
Sommerskole og konference er slut for i år, men allerede fra januar arbejder vi
videre med at inddrage endnu flere kulturinstitutioner i vores blueprint arbejde.
Blueprintet er en metode til at arbejde brugerfokuseret, som vi udvikler i
projektet.
Lyder det som noget for dig og din organisation? Så skriv til Niels Righolt
Her kan du læse mere og ADESTE+
ADESTE+ er støttet af Creative Europe

KULTURSKOLEN SKAL VÆRE FOR ALLE BØRN OG UNGE - HELE ÅRET

En opdateret version af kulturskolemanifestet er nu udkommet på dansk. Læs
den her:
Læs kulturskolemanifestet
Projektet ''Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfundet KIL'' er et
kulturskoleudviklingsprojekt bestående af ti nordiske kulturskoler. Sammen med
vores nordiske partnere har vi udviklet dette manifest, der opsummerer vores
tanker og visioner for et inkluderende samfund og kulturskolens rolle,
forpligtelser og aktiviteter i dette arbejde.
Projektet er faciliteret af Norsk Kulturråd.

HVORDAN GENTÆNKER VI RELATIONEN MELLEM MENNESKER OG
STEDER?
Både i Danmark, Spanien, Italien, Polen, Portugal og i hele Sydamerika kan
man nu læse Connecting Audiences. Med dette magasin deltager vi og vores
læsere i en international udveksling af viden og erfaringer med
publikumsudvikling og kulturel ledelse.
Læs om Designmuseum Danmarks nedlukning og gentænkning,
JazzDanmarks corona erfaring, Steven Hadley's tanker om nedlukningens
betydning for mennesker og steder, Pier Luigi Sacco, Eleonora Belfiore og
Giuliana Ciancios tanker om nedlukningens betydning for kulturlivet.
Det er gratis at downloade og at abonnere på magasinet fra vores hjemmeside

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

BOUNCE FORWARD MED THE AUDIENCE AGENCY
Vores britiske kolleger i The Audience Agency har udviklet en pakke med viden
og midler til at kunne komme helskindet igennem COVID19.
De har samlet materiale om
COVID19 insights
Your own audiences
Toolkits & resources
Support programmes
Online workshops
Læs mere om initiativet her

VIL DU SAMARBEJDE?

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
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.
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