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KUNSTNERNES PROJEKTLINJE
Du vil arbejde med projekter. Og har lyst til at omsætte dine kunstneriske kompetencer i nye sammenhænge. Ikke passivt vente på, at mulighederne opstår, men selv
ideudvikle, planlægge og få ting til at ske.
På KUNSTNERNES PROJEKTLINIE ﬁnder du værktøjer til at skabe nyt – i laboratoriet og i virkeligheden. Med fokus på den originale ide, kunstnerisk metode og
personligt lederskab.

HVAD ER KUNSTNERNES PROJEKTLINJE?
Et kursus, der giver professionelle kunstnere nye kvaliﬁkationer, redskaber og
personlig retning. Du genopﬁnder dig selv og skaber nye jobmuligheder med projektarbejde inden for administration, kulturelle institutioner, teatre, spillesteder - eller i
feltet kunst og erhverv.
Kurset introducerer dig for nye arbejdsfelter og arbejdsgivere, der kræver kreativitet,
innovation, struktur og ﬂeksibilitet. Du får værktøjer til at styrke og strukturere dine
kunstneriske projekter og tage lederskab over din egen karriere.
På kurset får du:
• Pc-kørekort
• Projektredskaber
• Procesredskaber
• Netværksudvidelse
• Ekskursion og inspiration
• Individuel coaching

HVEM KAN DELTAGE?
Projektlinjen er for kunstnere, der er parate til at gentænke sig selv i nye arbejdssammenhænge. Kurset henvender sig til alle professionelle kunstnere: musikere,
sangere, skuespillere, billedkunstnere, instruktører, designere, scenografer, ﬁlmfolk
mv. – og til kulturarbejdere.

HVORDAN BLIVER MAN TILMELDT?
Kontakt din konsulent på dit lokale jobcenter / andre aktører og henvis til Artlabkurset Kunstnernes Projektlinie. Medbring evt. denne folder. Du skal til visitationssamtale med kursets projektleder, og hvis du bliver optaget, skal kurset indføjes i din
individuelle jobplan.
Du er velkommen til at kontakte os for at få en aftale eller høre nærmere på tlf. 7022
1525 eller www.artlab.dk/kunstnernes-projektlinie

Artlab har rammeaftale med Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

HVAD INDEHOLDER KURSET?
Kurset varer 20 uger og er opbygget i 3 faser, læs nærmere på www.artlab.dk. Undervisningen foregår mandag til fredag i tidsrummet 9.00-15.30.
PC-KØREKORT. Du får vigtige computerværktøjer til dit projektarbejde. Vi har tilrettelagt et både grundlæggende og udvidet undervisningsforløb. For dig, der allerede
har pc-kørekort, tilbydes suppleringsmoduler i Dreamweaver/Flash parallelt med
pc-kørekortet.
PROJEKTREDSKABER OG PRAKSIS. Du lærer at udvikle, organisere og iværksætte
projekter - både stillede opgaver og egne projekter - i laboratorieform og i konkret udførsel. I de stillede opgaver skal der udarbejdes et virksomhedsrelateret projektoplæg
i tværfaglige teams - og med kunstnerisk originalitet som mål. Teamarbejdet bliver
løbende integreret med reﬂeksion omkring samarbejdsformer. Nogle fag er linieopdelte, andre fag foregår på tværs af kurserne.
Blandt redskabsmodulerne er:
• Ideudviklingsmetoder, skriveværksted, analyseredskaber, research
• Projektdesign, -beskrivelse og -præsentation
• PR, synlighed & webdesign
• Handlingsplan, ﬁnansiering, budget og regnskab
Kursets lærerkræfter, coaches og projektleder følger deltagerne tæt og fungerer som
sparringspartnere undervejs, fordi tempo og indhold er krævende.
PROCESREDSKABER OG PERSONLIG SELVFORSTÅELSE. Projektudvikling med andre
kræver forandringslyst, åbenhed og tolerance, og kurset indeholder redskaber i kommunikation, personlig proﬁldannelse, samarbejdsteknik, konﬂikthåndtering, proaktivitet og anerkendende tænkning.
EKSKURSIONER & INSPIRATION. Vi ønsker at vise nye veje såvel personligt som
fagligt og fokuserer derfor på lokale, nationale og internationale muligheder via foredrag, udstillinger, seminarer og virksomhedsbesøg.
INDIVIDUEL COACHING. I coachforløbet får du mulighed for at stille skarpt på dine
egne ønsker og reelle muligheder i fremtiden.

HVOR FOREGÅR DET OG HVEM UNDERVISER?
Projektlinjens undervisere er professionelle kunstnere og erfarne konsulenter.
Undervisningen foregår i Artlabs kursuslokaler, se bagside.

ARTLAB arbejder med at skabe jobudvikling via uddannelse indenfor 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 desuden en ny type ledelses- og metodekurser til ledere
og akademikere, alle med basis i kunstneriske arbejdsmetoder.
ARTLAB er etableret af Dansk Musiker Forbund i fagligt samarbejde med
Dansk Skuespillerforbund.
ARTLAB har rammeaftale med Beskæftigelsesregion Hovedstaden &
Sjælland.
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