
 
 Network for Young Creative Entrepreneurs in Aarhus 

Creative Entrepreneurs Club bliver skabt i samarbejde mellem BritishCouncil - Arkitektskolen Aarhus – PROMUS – Aarhus Kommune 

 
 
Opsamling af netværksmødet i Creative Entrepreneurs Club d.25.januar på Aarhus Rådhus. 
- Deltagerlisten er vedhæftet. 

 
Gavin Weale (UK) fra Livity.co.uk  og live-magazine.co.uk   
Gavin Weale præsenterede sit arbejde med Londons belastede unge – om hvordan de skabte dagligt skabte 
succes oplevelser for dem. Ungerne laver sammen med Livity deres eget magasin der er blevet Londons 
mest læste ungdomsmagasin, og har opnået støtte fra professionelle aktører der indgår som de unges 
mentorer i hele projektet. 
  
En af Gavins hovedpointer var at man skal tro på det man laver, og dem der laver det. Man skal bakke op 
om de ideer og tiltag andre har samt at slippe de styrende rammer der fortæller hvordan man ’plejer’ at 
gøre. På den måde har Gavin fået de ellers belastede unge til at levere et inspirerende og top professionelt 
arbejde, gennem det de kalder 'trust'. Tro på de unge, deres kunnen og evner. Dette får dem til at gøre 
deres bedste og giver dem en ekstra tilfredsstillende oplevelse når de står med deres eget produkt i 
hænderne. 
 
Livity har forgrenet fra Brixtons hårde miljø til resten af Londons unge. De arbejder med belastede unge og 
har netop indgået et samarbejde med google om at træne de unge i online business-værktøjer der kan 
være med til at hjælpe og inspirere de unge til at begive sig ud i deres eget fortagende. Livity planlægger 
lige nu at lave en outpost filial i Sydafrika, med henblik på at skabe det første sydafrikanske magasin skabt 
af unge. 
 
Netværks dialogen: 
I netværket blev der talt om hvordan vi i Århus kan skabe nye muligheder for kulturen, og hvordan man kan 
arbejde på en inkluderende måde der får brugerne til at engagere sig i kulturen. En pointe der blev trukket 
frem ved alle bordene var at det at arbejde alene er krævende, og der mangler opbagning til de forskellige 
små projekter. 
Denne opbakning kan findes i miljøet og netværket, men skal også gives fra beslutningstagerne der skal 
give tilladelser til selv de mindste ting. De skal også være med til at give et skulderklap for det gode initiativ, 
og være med til at finde en måde projekterne kan lykkes, i stedet for at gemme sig bag. 
Vi skal også i kulturlivet finde ud af hvordan vi får formidlet at kulturen ikke blot er en overflødig luksus 
industri, der kun er til for underholdningens skyld. Men at vi er en sektor der på lige fod med andre 
industrier bidrager til samfundsøkonomien, og på samme tid er vigtig for den sociale sammenhængskraft. 
 
Bord 1. - Kreativitet vs. profit 

vanskeligheder med at være en entreprenører i byen, pga. regler og strukturer, men vi bør ikke have så 

ondt af os selv, og i stedet fokusere på hvad vi har og bare gøre det.  Hvornår er det for sociale og hvornår 

er det for profitorienterede? 

 

 

 

 

http://www.livity.co.uk/
http://www.live-magazine.co.uk/
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Bord 2. - Hvordan kommer vi videre? 

Har problemer med at komme i kontakt med de rigtige beslutningstagere /de rigtige mennesker, men med 

netværket her er det muligt at kommet et skridt videre. Men vi bør alligevel være mere positive i vores 

tilgang til projekter, og bare gøre det ved at starte enkelt op og arbejde videre derfra. 

Bord 3. - Kultur som industri 

Hvordan man kan forbinde den offentlige sektor med den private sektor? Der er behov for et sted til at 

udveksle færdigheder og skabe samarbejder. Social innovation giver ikke ret til at udnytte arbejdskræften! 

… kultur sektoren skal ikke bestå af frivilligt arbejde, og folk der brænder sammen af arbejdspresset, pga. 

besparelser og underfinansiering. Kultursektoren er efterhånden en profittabel industri (også i Århus), der 

dog stadig lider under et gammeldags tankesæt om produkt og dens værdi. 

Bord 4. - Gammeldags forestillinger om kultur og værdi 

Uddannelse og netværk er afgørende for at fastholde kreativitet – men det vil altid være svært at skabe 

profit fra undergrunds initiativer, og få beslutnings-beslutningstagere og penge mænd i tale omkring de nye 

måder at bedrive kultur. Danmark lider under en gammeldags tankegang om at kulturen er en luksus ting 

der ikke bidrager til samfundet og samfundsøkonomien – derfor er det afgørende at kulturlivet selv er 

stærkt nok til at bevise det modsatte. 

Video: 
Vi optog en del af arrangementet og er i gang med at redigere de forskellige klip – bl.a. interview med 
Gavin og tre fra netværket som senere vil kunne finde fra British Councils facebook profil 
http://www.facebook.com/pages/British-Council-Denmark/119938811388277?ref=ts   
 

Fremtiden: 

Min del af udvikling af netværket er overe, og jeg glæder mig til at tage del i netværket med jer alle 
sammen. Dette betyder også at min hidtidige kontakt informationer udgår. Henvendelser til British Council 
og specifik kontakt omkring Creative Entrepreneurs Club kan fremover ske til Jacob Urup Nielsen på 
JacobUrup.nielsen@britishcouncil.dk  
 
 

- Det har været en fornøjelse og jeg glæder mig over at så mange, og fra så forskellige faggrupper er 
samlet i et netværk. Dette er unikt, og er sikker på at vi er ved at opnå noget stort i Århus, som vil 
skabe et stærkt og slagkraftigt kulturelt miljø. 
Tak for samarbejdet. Jeg håber at netværke med jer alle til næste Club. 

 
I fremtiden vil jeg kunne træffes privat på: 
Nicolai Juhler 
 T: +45 618 618 66 
M: nicolai@kunsttur.dk  
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