
Igen i år afholder vi inspirationsaften 

for kulturaktører, kulturforeninger, 

kreative virksomheder og udøvende 

kunstnere i Hedensted Kommune. 

Vi glæder os rigtig meget til at samle 

og se jer igen. Men pga. corona har vi 

været nødt til at opdele mødet i to  

– et onlinemøde i februar og et fysisk 

møde i april hvor vi håber og tror på,  

at vi må samles igen.

ONLINE
Mandag 7. febr. kl. 18-19

Kl. 17.50-18.00:  Online tjek ind

Kl. 18.00-18.05:   Velkomst v/kulturkonsulent  

Maria Elsmore-Andersen

Kl. 18.05-18.45:   Gennemgang af tre projekter  

under ”Kulturindsat 2022”  

hvor vi indbyder til samarbejde

Kl. 18.45-18.50:   Præsentation af Open Call  

Mikropuljen 20x5.000kr til  

nye kulturoplevelser i 2022

Kl. 18.50-19.00:  Spørgsmål og tak for i aften

– KRÆVER IKKE TILMELDING

Klik her for at deltage i mødet

Hornsyld Idrætscenter

Mandag 25. april kl. 16.30-20.15

Kl. 16.30-16.45:  Tjek ind (stå-kaffe og kage)

Kl. 16.50-17.00:   Velkomst

Kl. 17.00- 17.45:   Oplæg omkring samskabelse på kulturområdet 

v/museumsinspektør på Trapholt Kunstmuseum,  

Karen Grøn

Kl. 17.50-18.35:   Inspirationsrunde 1 (Deltag på én af flg. workshops): 

1:  Stærke fællesskaber giver flere frivillige  

og flere medlemmer

 
2:  Få mere ud af dine begivenheder på Facebook

Kl. 18.35-19.00:  Spisning

Kl. 19.05-19.50:  Inspirationsrunde 2 (Deltag på én af flg. workshops): 

  
 1:  Ny forening / nyt kulturtilbud / nyt fællesskab – sådan 

kommer I godt i gang

 
2:   Styrk din hjemmeside og få tips til at blive mere synlig 

på Google

Kl. 19.50-20.15:  Kaffe og netværkssnakke ved bordene

Kl. 20.15:  Tak for i aften

 
Tilmeld dig på 

hedensted.nemtilmeld.dk/573/

BOOK BILLILLET TIL FLERE PÅ EN GANG! Det er muligt at tilmelde 

flere end sig selv. Ved tilmelding af flere foretag valg for den enkelte 

deltager tilmelder sig selv og herefter benytter “læg i kurv” funktionen. 

Derved kan endnu en billet tilvælges for næste person og lægges i  

kurven osv.

For alle Kulturaktører afholder  

Hedensted Kommune i år to GRATIS

Inspirationsaftener

Formålet med aftenerne er:  

• At give et overblik over de kommunale kulturindsatser i 2022 samt invitere til samarbejde

• At få klarlagt hvilke midler og puljer man som kulturaktør kan søge i Hedensted Kommune i 2022

• At inspirere og styrke kulturlivet med ny viden

• At skabe en tættere dialog mellem kulturaktører, kulturforeninger, kreative virksomheder,  

udøvende kunstnere og kommunen

• At give mulighed for at skabe netværk med andre aktører og fagligheder på kulturområdet

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGJkNGU1YTAtZmFiMy00YWM3LWFkMzQtMzM0ZDBjZDRiOWQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a60a5eec-ec78-4f2c-9bb2-061d2dfe81d8%22%2c%22Oid%22%3a%223d93aea1-fc47-4dfe-b855-afcd824a324e%22%7d
https://hedensted.nemtilmeld.dk/573/

