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DELTA

HVAD INDEHOLDER KURSET?

Som professionel kunstner, der konstant skal etablere nye jobs til dig selv,
er du i samme proces som et ﬂoddelta. Her danner vandet konstant nye
små og store veje til havet. Veje, der formes af forhindringer, fremdrift og
mulighederne for at ændre på omgivelserne.

Kurset varer 4 uger, og undervisningen ﬁnder sted i tidsrummet 9.00 – 15.30.
Nogle fag er linieopdelte, andre fag foregår på tværs af kurserne.

HVAD ER DELTA?

DEN PERSONLIGE SAMTALE. Omkring 70 procent af alle jobs formidles gennem personlig kontakt - og her spiller telefonsamtaler, møder og jobinterviews en vigtig rolle. Det har stor betydning, at man formulerer sig klart og
præcist, både i forhold til hvad man kan og hvad man vil - og at det formidles
med modtagerens behov for øje. Du vil gennem praktiske øvelser lære at
præsentere dig selv og dine projekter verbalt, så andre får lyst til og kan se
udbyttet af at benytte dig som samarbejdspartner.

DELTA er et kursus for dig, der ønsker at forny dine job- og indtjeningsmuligheder. Du bliver inspireret til at tænke nyt omkring din egen jobskabelse
og blive introduceret til en række effektive og konkrete redskaber, der kan
hjælpe dig videre i din karriere. Kurset indeholder desuden mulighed for
personlig sparring med en coach.

NETWORKING – DE GODE FORBINDELSER. Hvordan begår man sig? Hvem
kender du, og hvem kender de? Hvem er dit netværk og gode forbindelser?
Hvem kan - og vil - hjælpe dig et skridt fremad i din karriere, og hvordan
undgår du at misbruge dit netværk?

Kurset DELTA giver dig oversigt over dine veje og inspiration til at afsøge
nogle nye muligheder. Kodeordene er overblik og jobsøgningmetode med
præcis fokus på kunstneres jobvirkelighed.

HVEM KAN DELTAGE?
Kurset er for professionelle kunstnere - billedkunstnere, forfattere, musikere, skuespillere, designere, sangere, dansere, ﬁlm- og tv-folk, scenografer
og instruktører m.ﬂ.

HVORDAN BLIVER MAN TILMELDT?
Kontakt din konsulent på dit lokale jobcenter / andre aktører og henvis
til Artlab-kurset Delta. Medbring evt. denne folder. Du skal til visitationssamtale med kursets projektleder, og hvis du bliver optaget, skal kurset
indføjes i din individuelle jobplan. Kurset er primært for dig i 1. ledighedsperiode.
Du er velkommen til at kontakte os for at få en aftale eller høre nærmere på
tlf. 7022 1525 eller www.artlab.dk/delta
Artlab har rammeaftale med AF-Storkøbenhavn, nu gældende for jobcentrene.

HVOR FOREGÅR DET OG HVEM UNDERVISER?
DELTAs undervisere er professionelle kunstnere og konsulenter med erfaring indenfor kunst og erhverv.
Undervisningen foregår i Artlabs kursuslokaler – se bagsiden.

BUFFERJOBS. Ved at tænke nyt og målrettet omkring din egen jobskabelse,
kan du skaffe dig selv nye indtægtsmuligheder. Du vil blive inspireret til en
bevidst og realistisk planlægning af dine personlige projekter og karriere,
hvor ambitioner og ressourcer harmonerer med hinanden.
DEN GODE TEKST. Du får gode råd og redskaber til at kunne formulere dig
levende og præcist, udvikle dine ideer, tilrettelægge dit PR-materiale (ansøgninger, foldere, hjemmesidetekst mv.) og udforme det i praksis. Du bliver
mere bevidst om, hvad det er du vil formidle.
INTERNETTET. Du får introduktion til at bruge nettet til jobresearch og informationsøgning i forhold til kunstneriske og andre typer jobs.
HJEMMESIDE: Du har måske brug for at kunne synliggøre dig på nettet. Alt
efter ønsker og behov bliver der tilrettelagt et hjemmesidekursus i uge 4.
ANDRE UNDERVISNINGSMODULER: Coaching på cv, ansøgninger, pr-materiale. Introduktion til præsentationsteknik, elevatortalen, graﬁsk præsentation, projektplan og fundraising.

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 AF-Storkøbenhavn, nu gældende for jobcentrene.
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