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

KULTUR SOM BROBYGGER
Sådan lyder overskriften på det nyeste nummer af Connecting
Audiences Danmark, der udkom i går. Det er et emne, der ligger
os meget på sinde, og som går igen i al vores arbejde. Læs med
her om både magasinet og andre gode nyheder!

PROJEKTER
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LÆS CONNECTING AUDIENCES DANMARK
Så er vi på gaden med 4. nummer af Connecting Audiences Danmark, og vi er
mere end glade for resultatet. Vi bringer historier og cases fra
Den Hirschsprungske Samling
Museum Vestsjælland
Trapholt Museum
og meget mere.
Husk, at du kan abonnere og få tilsendt magasinet direkte i din indbakke.
Download det før din kollega!
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SIDSTE CHANCE FOR ADESTE+ SOMMERSKOLE
Skal du nå at komme med på den tredje og sidste ADESTE+ sommerskole om
publikumsudvikling? Så skal du skynde dig at melde dig til gennem linket
nedenunder. Det tager 5 minutter at udfylde spørgeskemaet og uploade dit cv,
og så har du mulighed for at komme med på en gratis online sommerskole med
den nyeste viden fra nogle af de klogeste publikumsudviklingseksperter fra hele
Europa.
Læs programmet og meld dig til lige her
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STEVEN HADLEY KOMMER TIL KØBENHAVN
Han kommer mere præcist til UNION på Nørrebro i København, og du kan
komme og høre ham fortælle om sin nye bog Audience Development and
Cultural Policy. Anja Mølle Lindelof (RUC) kommer også, og skal samtale med
Steven Hadley om publikumsudvikling og kulturpolitik.
Vi glæder os til at byde velkommen på UNION. Da der er et begrænset antal
pladser, er tilmelding nødvendig.
Skriv til Niels Righolt for at sikre dig en plads.
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VIL DU VÆRE MED I DET DANSKE AMPLIFY HUB?
CKI samler en gruppe af danske aktører i det sociale og kulturelle felt, som skal
samarbejde om at skrive en anbefaling til Europa Kommissionen. Det er en del
af Kommissionens initiativ, The Conference on the Future of Europe .
CKI afholder to online workshops d. 8. og 15. september 10:00-12:00, og vi har
stadig plads til flere på holdet.
Du kan læse mere her
Du kan melde dig til her

FARVEL TIL SOLVEIG THORBORG
Det er med lige dele ærgrelse og stolthed at vi kan bringe nyheden om, at
vores kollega gennem 7 år, Solveig Thorborg, har fået nyt job som forstander
på Bornholms Højskole.
Stort tillykke til både højskolen og Solveig, og tak for mange års godt
samarbejde!
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CKI ANBEFALER
HVER MÅNED DELER VI EN ANBEFALING AF ET PROJEKT ELLER EN
BEGIVENHED AF SÆRLIG RELEVANS OG INTERESSE FOR DET
MANGFOLDIGE KULTURLIV

APPLAUS KULTURBAROMETER ER ONLINE NU
Kulturbarometeret er en række nye målinger, der belyser borgernes kulturforbrug,
købevillighed og tryghed ved de nuværende restriktioner i forhold til at opleve
professionelle publikumsrettede kultur- og sportsaktiviteter under COVID-19. Tiltaget
er iværksat af kulturens genstartsteam, og er finansieret af Kulturministeriet.

Find det her!

VIL DU SAMARBEJDE?
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Vores team består af
Niels Righolt Centerleder
Astrid Aspegren Redaktør for Connecting Audiences Danmark og
projektmedarbejder i vores Europæiske projekter
Peter Holten Administrator
Anne Boukris Underviser i publikumsudvikling, diversitet og interkulturelle
kompetencer
Solveig Thorborg Projektmedarbejder i europæiske og nordiske projekter
Vi støtter kulturlivet i Danmark, og vi stiller vores ekspertise til rådighed i
samarbejder omkring kulturelt demokrati, publikumsudvikling og interkultur.

Skriv til os
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