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INTERNATIONALE PERSPEKTIVER
Vores stærke internationale netværk er noget af det, der definerer
CKI's aktiviteter mest af alt. Vi sætter stor pris på vores nordiske
og europæiske arbejdsfællesskaber samt vores kontakter, der
rækker ud over Europas grænser. Fælles for os allesammen er
vores tro på kulturens værdi for mennesket som individ og i
fællesskaber med andre. Her er et kig på nogle af vores aktuelle
internationale projekter og partnerskaber.

PROJEKTER

CONNECTING AUDIENCES DANMARK UDKOMMER 30. OKTOBER
Vores coronababy er endelig (snart) klar til at udkomme for første gang. Der er
stadig ganske få detaljer, der mangler at komme på plads så hele redaktionen
kan blive klar til at trykke på knappen i Danmark, Polen, Spanien, Portugal,
Italien og Sydamerika. I første nummer kan du bl.a. læse et interview
med Designmuseum Danmarks direktør, Anne-Louise Sommer, som på grund
af corona har valgt at lukke museet helt ned og udvikle en slags
Designmuseum Danmark 2.0 frem mod 2022.
Det og meget mere kan du læse helt gratis, når vi lægger det op på vores
hjemmeside. Skulle du få lyst til at skrive dig op, så det kommer automatisk i
din indbakke, kan du gøre det lige her.

PUBLIKUMSUDVIKLING I ELEFSINA
Elefsina i Grækenland er europæisk kulturhovedstad i 2021, og CKI underviser
arrangørerne i publikumsudvikling. Vi ønsker med dette forløb at klæde de
lokale organisationer og kulturelle organer på til at tænke og arbejde ud fra et
brugerperspektiv. Således er vi med til at udvikle, ikke bare Elefsina, men
måden hvorpå kulturhovedstæder fremover opererer.
Læs mere om Elefsina som europæisk kulturhovedstad her

KULTURSKOLEMANIFESTET
''KIL - Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfundet'' er et projekt, der
handler om at styrke nordiske kulturskoler og lokalsamfund, som CKI har
deltaget i. Siden 2018 har vi i samarbejde med blandt andre Norsk
Kulturskoleråd og en række kulturskoler udarbejdet dette manifest med
principper og gode råd til kulturskoler. Udgangspunktet er, at alle børn og unge
har ret til kunst og kultur.

Niels Righolt er vært for et panel om projektet og manifestet på et nordisk
webinar for policymakers, som foregår på tirsdag d. 20. oktober. Webinaret er
gratis, og der er stadig pladser tilbage her.

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

SOCIAL CITIES 2030
Er du interesseret i at arbejde med FNs verdensmål? Det er vi, og vores
kollega Anne Boukris står i spidsen for dette geniale initiativ, hvor de søsætter
en masse samskabelsesprojekter om diversitet, respekt, lighed og inklusion.
Social Cities 2030 har partnere i Skandinavien, Sydamerika, EU og
Mellemøsten.
Læs mere om alle deres fantastiske projekter og se hvordan du kan være med
her
Du kan også følge dem på Facebook 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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