NYHED OM ARTBIZZ VADEHAVET
– til kunstnernetværk og diverse nyhedsbreve

Til aktive kunstnere & kreative
i Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner

Vil du…
- Udvikle din økonomiske platform?
- Skabe innovation i partnerskab med lokal virksomhed?
Artbizz VADEHAVET åbner for begge dele i 2017.
Workshops og partnerskabspulje er åbne fra 20. april!

KUNSTNERISK KONSULENT | Workshop: 10-11. juni + 9-10. september 2017
> Lær at skabe koncepter og samarbejder med virksomheder! Søg nu og inden 25. maj!
> 1. weekend i Mind Factory by ECCO, 2. weekend i Storm P-salen på Esbjerg Hovedbibliotek
KUNSTNERENS HUS | Workshop: 16+17+30. september + 1. oktober 2017
> Skab flere jobs og nye indtægter i dit kunstneriske/kreative virke! Søg nu og inden 25. august!
> Begge weekender i Storm P-salen på Esbjerg Hovedbibliotek
SKAB INNOVATION MED EN VIRKSOMHED i 1-100 dage | Pulje fra 20. april 2017
> Kunstnere med innovationserfaring kan sammen med lokal virksomhed ansøge om tilskud
på op til 75 %. Skab nye løsninger på virksomhedens udfordringer inden for fx service
produktudvikling, kommunikation, ledelse, indretning eller profilering og få effektvurdering.
> Ikke-erfarne kunstnere kan få nye kompetencer via workshop og trainee-/praktikantplads.

LÆS MERE & SØG HER!

Kulturregion Vadehavet
- er et kulturelt samarbejde mellem de fire vadehavskommuner
Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde.
Se her: http://www.kulturaftalevadehavet.dk/
Artbizz er operatør for workshops og pulje
Artbizz har 16 års erfaring med innovative partnerskaber,
styrkelse af kunstneres platforme og redskaber til CCR.
Læs mere om indhold, cases fra bl.a. Kulturkanten i
Nordjylland, effekter, ansøgning og workshops.
Se her: www.artbizz.dk/artbizz-vadehavet
Kontakt: info@artbizz.dk | Tel.: 30238878

”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!
Samtidig lanceres workshops for
vadehavsområdets kunstnere og
kreative, så de kan udvikle deres
kompetencer og udvide deres
erhvervsplatform. 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

