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SELVSTÆNDIG
Du har en konkret idé til selvstændig virksomhed med kunst eller kultur.
Få nye redskaber til at udvikle dine faglige og personlige forudsætninger
for selvstændig virksomhed.

HVAD ER SELVSTÆNDIG?
Kurset er for professionelle kunstnere, designere og andre i kreative erhverv,
der vil etablere selvstændig virksomhed som bi- eller hovederhverv. Kurset
tager udgangspunkt i de særlige forhold, der gælder for de kunstneriske og
kreative brancher.
For at deltage skal du have en helt klar forretningsidé, som fx: webdesign
- at fabrikere og sælge brugskunst - lyddesign til store virksomheder - kurser
i personlig fremtræden og kommunikation for virksomheder - bookingbureau for andre kunstnere - eller noget helt femte. Og du skal have lyst til at
arbejde struktureret og have talent for at gå i konstruktiv dialog med kunder.
På SELVSTÆNDIG får du adgang til professionel viden om markedsføring og
salg mv. Du arbejder med planlægning og salg og organisering af dig og dine
samarbejdspartnere. Du sætter dig ind i, hvad du må og skal og ikke må - i
forhold til a-kasse og juridisk i øvrigt. Efter kurset er du i fuld gang med at
etablere din virksomhed efter en velovervejet plan, hvor du ved, hvad du skal
gøre og i hvilken rækkefølge.
Tankegangen i kurset er iværksætteragtig, og du skal overveje, om du har
iværksættergen. Det vil sige, at du kan lide at tænke og handle selvstændigt,
at du er vedholdende og kan skabe egne rammer, forbindelser m.m. At du
er bevidst om, at der er meget arbejde i begyndelsen, men at du går efter
belønningen, som kan være større jobtilfredshed, følelsen af at sætte mål og
nå dem - og af frihed i en ny opsætning.

HVEM KAN DELTAGE?
Kurset henvender sig til kunstnere og andre i kreative erhverv, der vil udvikle
selvstændig virksomhed. Det er en forudsætning, at du kan bruge en PC, minimum MSWord og et e-mailprogram.

HVORDAN BLIVER MAN TILMELDT?
Kontakt din konsulent på dit lokale jobcenter / andre aktører og henvis til
Artlab-kurset: SELVSTÆNDIG. Medbring evt. denne folder. Du skal til en 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/selvstaendig.
Artlab har rammeaftale med Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

HVAD INDEHOLDER KURSET?
Kurset varer 16 uger, og undervisningen foregår mandag til fredag i tidsrummet
9–15:30. Kursets hovedtemaer er:
• Selvstændig virksomhed: Forretningsplan (basis), økonomi,
planlægning og realisering
• Produktproﬁlering – beskrivelse og formidling af din vare
• Markeds- og konkurrentanalyse
• Salg og markedsføring: Mødebooking, salgsteknik, præsentation
• Ret og pligt: Bogføring, moms, fakturering, a-kasseregler mv.
• Organisation og personlig afklaring: Hvad skal jeg selv gøre,
og hvad skal jeg have andre til? (netværk, leverandører)
• Skriftlig forretningskommunikation, standarder og kultur
Nogle fag er linieopdelte, andre fag foregår på tværs af kurserne.

HVOR FOREGÅR DET OG HVEM UNDERVISER?
Projektets undervisere er højt kvaliﬁcerede branchefolk med kunstnerisk knowhow og personlig iværksættererfaring.
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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