
Invitation:
Kom og vær med til at lave 
forandringer i vores kulturbranche!

Udviklingsinitiativet Kunst & Kultur i Balance startede i 2020, som reaktion på den stormende debat 
om magtmisbrug og sexisme i kulturbranchen. I 2021 er endnu flere sager og vidnesbyrd kommet 
frem. Derfor var vi over 100 organisationer og aktører, som samlede os for at lave nogle fundamentale 
forandringer. Vi startede med en uddannelse – nu hæver vi ambitionsniveauet, og vi har brug for dig! 
 
Du kan være med til at skabe den nødvendige udvikling for en mere inkluderende og mangfoldig bran-
che i balance; alle kan med praktiske greb og adfærdsdesign, som bygger på evidens, skabe positive 
ændringer og adfærdsforandringer i det daglige arbejde. Derfor skal vi mødes og idéudvikle sammen, 
og vi skal dele det, der virker på tværs af vores brancher. 
 
Vores netværksevent d. 23. september bliver en dag med indsigter, øjenåbnere, eksempler på hvad 
der virker, ide-generering, erfaringsudveksling, relationer, snakke – og bobler. Det bliver sjovt, ambi-
tiøst, praktisk, handlingsorienteret og entreprenant. Vi mødes for at rykke noget.

Tilmeld dig eventet i dag, så du får en af de 150 pladser! Det er gratis og først til mølle-princippet. 

Tilmeld dig her

Agnete Seerup, JazzDanmark
Anne Dalby, Snyk
Dorthe Hammerich Rasmussen, Organisationen 
Danske Museer
Henrik Friis, ROSA
Mette F. Hedegaard, Dansk Teater
Sanne Stephansen, Roskilde Festival 
Sine Tofte Hannibal, Dansk Komponistforening
Sofie Holst Hansen, Tempi
Tinna C. Nielsen, antroplog og adfærdsdesigner

De bedste hilsner fra Kunst & Kultur
i Balances styregruppe:

Støttet af Kunst & Kultur i Balances partnerkreds og KODA Kultur

Kom og mød 149 andre forandrings-agenter som dig, der enten allerede har deltaget i 
Kunst & Kultur i Balance eller nu vil være med til at gøre en forskel sammen med andre.

Musikhuset København,
Vesterbrogade 59, 
1620 København

D. 23. september 2021
kl. 11:00-16:30
(med mulighed for at blive længere)

Event info:

www.kunstogkulturibalance.org

Man kan deltage med 1-2 personer per organisation. Manglende fremmøde udløser et no-show fee 
på 350 kr. som dækker tabte udgifter til forplejning. Rejser du fra Jylland eller Fyn tilbyder Kunst & 
Kultur i Balance støtte til din transport til København.

https://kunstogkulturibalance.org/uddannelsesforloeb/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-eLY6h3Cm3Gzvnw8FSEM5VNwmCXvSGA2MmPnQH3djS7hZZg/viewform
https://kunstogkulturibalance.org/organisering/
http://www.kunstogkulturibalance.org
Anne Dalby





