NYHED OM ARTBIZZ VADEHAVET
– til virksomhedsnetværk og diverse nyhedsbreve

Til virksomheder og organisationer
i Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner
- Har I udfordringer inden for service, produktudvikling,

kommunikation, ledelse, samarbejde, profilering, indretning,
events - eller?
- Prøv et målrettet partnerskab og skab nye løsninger sammen
med en musiker, skuespiller, billedkunstner, forfatter,
filmskaber m.fl. med innovationserfaring!

Det er med stor forventning,
at Kulturregion Vadehavet nu
lancerer Artbizz VADEHAVET,
hvor virksomheder og
kunstnere i vadehavsområdet
styrker hinanden gennem
partnerskaber omkring
udvikling og innovation!
Som formand for Kulturregion
Vadehavet glæder jeg mig til
at se de nye samarbejder
mellem erhvervslivet og
kunsten blomstre til gavn for
alle parter.”
Lisbeth Rosendahl,
formand for
Kulturregion Vadehavet

ARTBIZZ VADEHAVET
Partnerskabspulje åbner 20. april 2017!
•
•
•
•
•

Stimulér innovation og udviklingen i jeres virksomhed
Søg op til 75 % af kunstnerlønnen, dog max. 70.000 kr.
Projektet kan vare i 1-100 dage i perioden
maj 2017 - februar 2018
Gratis support under projekt og effektvurdering af
partnerskabet
Få gratis hjælp til projektmodel og match med den rette
kunstner!
Kontakt Artbizz på 30238878 og info@artbizz.dk

LÆS MERE & SØG HER!

Kulturregion Vadehavet
- er et kulturelt samarbejde mellem de fire
vadehavskommuner Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde.
Se her: www.kulturaftalevadehavet.dk/
Artbizz er operatør for workshops og pulje
Artbizz har 17 års erfaring med innovative partnerskaber,
styrkelse af kunstneres platforme og redskaber til CCR.
Læs mere om indhold, effekter, ansøgning og workshops.
Se her: www.artbizz.dk/artbizz-vadehavet
Kontakt: info@artbizz.dk | Tel.: 30238878

Partnerskabspuljen i Artbizz
Vadehavet har fokus på innovation
for både virksomhed og kunstner.
Puljen kan søges af virksomheder
og organisationer, private og
offentlige, store som små – med
hovedsæde eller filialer i
Kulturregion Vadehavet.
Modellen er udviklet og testet i
2016 med KulturKANten i
Nordjylland med positiv effekt i 10
partnerskaber mellem
virksomheder og kunstnere.
Få inspiration til jeres partnerskab
på www.artbizz.dk/cases.

