JOB & KUNST
KARRIEREUDVIKLING & MARKEDSFØRING
FOR PROFESSIONELLE KUNSTNERE
FOR MUSIKERE, SANGERE, SKUESPILLERE,
DANSERE OG INSTRUKTØRER
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JOB&KUNST

HVORDAN BLIVER MAN TILMELDT?

Som professionel udøvende kunstner ved du, hvor meget dine kontaktﬂader til branchen, arbejdsgivere og kolleger betyder. Målet med
JOB&KUNST er, at du får styrket din planlægning, dit netværk og måden,
du sælger dig selv på. Som kunstner skal du indgå i mange skiftende
ansættelsessammenhænge og sideløbende selv være initiativtager og den,
der får nye kunstneriske projekter op at stå. Kurset giver dig redskaber,
intensiv coaching og ny viden om, hvordan du navigerer og udvikler netop
DIN kunstneriske karriere.

Kontakt din sagsbehandler på AF/kontaktforløb og henvis til Artlabkurset
JOB&KUNST. Medbring evt. denne folder. Kontakt også Artlab for visitationssamtale med kursets projektleder og en repræsentant fra Dansk Skuespillerforbund. Hvis du bliver optaget, skal kurset indføjes i din individuelle jobplan.
Er du i tvivl om noget, så kontakt os på tlf. 7022 1525.

HVAD ER JOB&KUNST?
JOB&KUNST er et karrierekursus designet specielt til musikere,
skuespillere, sangere, dansere og instruktører. Kurset fokuserer på din
kunstneriske karriere. Du lærer nye teknikker og får ﬂere redskaber til at gå
efter dine mål og markedsføre dig indenfor dit felt.
Du får ved personlig sparring og i mødet med kollegaer fra branchen mulighed for at genopdage eller ﬁnde nye ressourcer, som kan hjælpe dig til at
udvide dit arbejdsområde.
Udgangspunktet er, at din faglighed er på plads, og der arbejdes på alle de
andre aspekter, der skal få din karriere til at fungere. Det kan også være,
at du har behov for at tilegne dig ny viden indenfor et specialområde for at
optimere din karriere.

HVEM KAN DELTAGE?
Kurset henvender sig til professionelle musikere, sangere, skuespillere,
dansere og instruktører. Du skal have haft et reelt professionelt kunstnerisk
virke eller være nyuddannet – og være i 2. ledighedsperiode.
Kurset er for deltagere fra hele landet og åbent for alle kvaliﬁcerede, uanset
organisationsforhold.

HVAD INDEHOLDER KURSET?
Kurset varer 20 uger, og undervisningen foregår mandag til fredag 9-15:30.
Kurset består af fælles undervisning og individuelt formede forløb med fokus
på din kunstneriske karriereplan, blandt andet:
• Kunstnerisk karriereplanlægning, netværksudvikling og salgstræning,
personlig præsentationsteknik, konceptbeskrivelse og fondssøgning
• Undervisning i computerbrug, bl.a. Internet, e-mail og tekstbehandling
og hjemmeside. Mulighed for at tage fuldt PC-kørekort.
• Individuel faglig vejledning/sparring på dine produkter og
faglige muligheder
• Kommunikation, skriftlig og mundtlig formidling
• Udarbejdelse af personligt CV og graﬁsk hjælp til markedsføring
• Faglige kurser som fx stemmetræning, tekstskrivning, kameratræning
og musikcomputer kan arrangeres, hvis de er i overensstemmelse
med dine karrieremål.
Der er gjort plads til, at du kan vedligeholde dit faglige netværk, dine musik-,
teater- eller dansejobs og i et vist omfang den øvning, der er forbundet med
det.
Kurset stiller krav til dit engagement, vilje til forandring og indlæring af nye
færdigheder, aktiv deltagelse, gruppearbejde, selvstændigt arbejde i forhold
til dit jobmål. Kort sagt: du investerer din tid i din fremtid.

HVOR FOREGÅR DET OG HVEM UNDERVISER?
Projektets undervisere er højt kvaliﬁcerede kunstnere og branchefolk.
Undervisningen foregår i Artlabs kursuslokaler, se folderens bagside.

ARTLAB arbejder med at skabe jobudvikling via uddannelse i kunst og i
kunst & erhverv, med kunstnernes kompetencer i centrum.
ARTLAB rummer en række kurser for professionelle kunstnere fra alle
kunstarter samt kurser og efteruddannelse for professionelle musikere.
ARTLAB tilbyder en ny type kurser i kommunikation og udvikling til ledere
og akademikere. Alle har basis i kunstneriske arbejdsmetoder og er udviklet
via et resultatrettet samarbejde med store danske virksomheder.
ARTLAB er etableret af Dansk Musiker Forbund og drives i samarbejde med
Dansk Skuespillerforbund.
ARTLAB har rammeaftale med AF-Storkøbenhavn.

ARTLAB / Dansk Musiker Forbunds kursuscenter
Nørrebrogade 66D 2.tv / 2200 København N
Tlf: 7022 1525 / Fax: 3536 0097
Mail: info@artlab.dk / www.artlab.dk

