Kære Styregruppe
Vi er en gruppe kunstnere, som har deltaget i ArtBizz
uddannelsen i efteråret 2017 og opfølgnings-weekenden
her i forgangne weekend. Vi vil gerne sende vores store
TAK. Fordi I tror så meget på os, at I vælger at investere
denne uddannelse i os.
st
Vi har alle lagt en to års strategi-plan
for vores små virksomheder. Det har vi gjort sammen med vore undervisere fra ArtBizz. Og vi er samtidig blevet præsenteret for
et væld af business-tools til netværk, styring af projekter, tidsstyring og partnerskaber med virksomheder.
Vi er nærmest helt revne-færdige af ny viden og lyst til
at arbejde med kunsten i parløb med virksomheder
Vi har alle gjort os erfaringer med værktøjerne og nye
projekter. Så I har virkelig skudt en raket af sted med
jeres investering!

Steffen Graumann:
- Kurset har givet mig nogle enkle, men effektive
værktøjer og en helt ny måde at tænke på. Efterhånden som jeg får det ind under huden, kan jeg
tydeligt se at det virker.

Kate Skjerning:
- Igen en dejlig weekend, som giver inspiration
i mange retninger, masser af positiv energi og
lyst til udvikling af sit koncept

Vi ønsker os brændende en opfølgningsweekend i foråret 2019. Det er især i forhold
til strategi-arbejde og vedligeholdelse af
nye kompetencer i form af business-tools
at vi ønsker os at få besøg af ArtBizz´s
undervisere igen. Vi fik uhyre meget ud af
vores to undervisere Kenneth Agerholm
og Lisbeth Rysgaard, og de kender
nu på eksakt vis vore problematikker
som kunstnere i samarbejde med
erhvervsliv på denne egn.

Lisbeth Rysgaard

Vi håber I vil tilgodese os i et, sikkert presset
kulturbudget, og følge hele denne gode investering til dørs med endnu en opfølgnings-weekend med ArtBizz i foråret 2019.
Vores ønske er binde den sidste sløjfe ved at
gennemgå vore strategier med underviserne
og endnu engang afpudse de nye business
tools.
Vil I tænke på os, når det nye budget
lægges? Vi er overbeviste om, at den
investering vil blive til gavn for regionen i
form af en bred palet af initiativer, som
styrker kunst og erhvervsliv i
Sydvestjylland.
Venlig hilsen alle kursister fra
ArtBizz Vadehavet

Kenneth Agerholm

For mange kunstnere er det at uddanne sig til
at have en virksomhed ganske unikt og lidt
ukendt. Mange kunstnere går i deres egen
boble og venter på at blive opdaget. Der i
boblen finder I ikke længere os! Os som tog
imod tilbudet fra jer om uddannelse. Vi er klar
til at gøre opmærksom på os selv, og selv tage
initiati
initiativer
til samarbejde med virksomheder i
regionen, ja, vi er allerede i fuld gang. Men det
HAR været nyt og fremmed land for os alle på
kurserne. Systematik, klarhed og overblik er
ikke de fleste kunstneres spids-kompetence i
det daglige arbejde. Men alt andet lige - så er
vi blevet klar over, at præcis disse kompetencer
er nød
nødvendige i fremtiden.

Lotte Lambæk:
- Der er tale om lidt af en revolution af min måde
at tænke på min virksomhed på. Jeg har fået
meget konkrete værktøjer til at styre strategi og
metode. Egentlig burde jeg have opsøgt den slags
viden for længe siden. Men nu er jeg ikke til at
stoppe!
Agnete Brinch:
- Jeg er i løbet af hele art bizz forløbet blevet,
klogere på min vision og mål. Et redskab er
blandt andet selvledelse og motivation. Med både
Kenneths og Lisbeth indsprøjtning, er vi blevet
modigere og klogere på muligheder og
nye samarbejder.

"Somewhere
over the rainbow,
way up high
And the dreams
that you dreamed of,
once in a lullaby
Somewhere
over the rainbow,
blue birds fly
And the dreams
that you dreamed of,
dreams really
do come true
Someday I'll wish
Somed
upon a star, wake up
where the clouds
are far behind me
Where troubles melts
like lemon drops,
high above the
chimney top
That's where
you'll find me”

