
	  
PROJEKTBESKRIVELSE	  	  
Med	  2017	  Agent	  har	  Promus	  og	  Frontløberne	  taget	  initiativ	  til	  og	  udviklet	  et	  
pilotforløb,	  der	  skal	  styrke	  unge	  kulturskabere	  i	  deres	  eksisterende	  praksis,	  og	  
opkvalificere	  dem	  til	  at	  løfte	  større	  kulturelle	  produktioner	  fra	  idé	  til	  virkeliggørelse.	  	  
2017	  Agent	  tager	  sit	  udgangspunkt	  i	  initiativtagernes	  fælles	  erfaring	  med	  udvikling	  og	  
afvikling	  af	  kulturelle	  projekter	  og	  sigter	  mod	  at	  skabe	  en	  ny	  ramme	  for,	  hvordan	  der	  
kan	  arbejdes	  med	  og	  “uddannes”	  i	  kulturel	  projektledelse	  og	  entrepreneurship.	  	  	  
Pilotprojektet	  gennemføres	  med	  støtte	  fra	  Fonden	  Aarhus	  2017	  og	  med	  tanke	  på	  at	  
danne	  et	  fundament	  af	  kulturelle	  iværksættere,	  der	  kan	  udvikle	  nye	  og	  løfte	  
eksisterende	  projekter	  i	  Region	  Midt	  hen	  imod	  Aarhus	  som	  europæisk	  kulturhovedstad	  
2017.	  
	  
2017	  Agent	  baserer	  sig	  på	  3	  grundlæggende	  rammer:	  
Modulundervisning	  der	  skal	  inspirere	  og	  danne	  tematisk	  og	  teoretisk	  grundlag	  for	  
arbejdet	  med	  kulturprojektet.	  
Projektarbejde,	  hvor	  deltagerne	  sideløbende	  med	  modulerne	  udvikler	  og	  gennemfører	  
et	  konkret	  projekt.	  
Netværk	  og	  mentorordning,	  der	  introducerer	  deltagerne	  til	  relevante	  personer	  fra	  det	  
etablerede	  og	  professionelle	  kulturliv,	  erhvervsliv	  og	  brancher.	  
	  
Projektarbejdet	  vil	  foregå	  sideløbende	  med	  modulundervisningen	  gennem	  hele	  
semesteret	  og	  den	  teoretisk	  og	  praktiske	  del	  vil	  vægtes	  ligeligt.	  
Forløbet	  	  opbygges	  som	  et	  ugentligt	  3	  timers	  modul	  over	  ét	  semester.	  En	  vigtig	  del	  af	  
forløbet	  handler	  om	  at	  omsætte	  viden	  til	  praksis,	  og	  deltagerne	  gennemfører	  derfor	  et	  
projekt	  i	  løbet	  af	  programmet,	  der	  varer	  4	  måneder.	  Forløbet	  starter	  med	  at	  
deltagerne	  udvikler	  det	  projekt,	  de	  vil	  arbejde	  med.	  De	  kan	  have	  et	  projekt	  med	  fra	  
'skrivebordsskuffen,	  udvikle	  et	  nyt	  eller	  løse	  en	  opgave,	  som	  er	  stillet	  af	  en	  ekstern	  
kunde.	  
	  
Forløbet	  er	  tilrettelagt	  således	  at	  det	  danner	  teoretisk	  grundlag	  for	  projekternes	  
forskellige	  faser.	  Derfor	  vil	  deltagernes	  projekter	  også	  fungere	  som	  løbende	  
casestudies	  i	  undervisningen	  og	  være	  genstand	  for	  løbende	  evaluering	  og	  vejledning	  
hos	  de	  respektive	  undervisere	  på	  de	  forskellige	  moduler.	  På	  den	  måde	  efterstræber	  
2017	  Agent	  konstant	  at	  videreudvikle	  og	  styrke	  deltagernes	  eksisterende	  kompetencer	  
i	  hvert	  modul.	  
2017	  Agent	  ønsker	  at	  være	  døråbnere	  til	  det	  etablerede	  kulturliv	  og	  skabe	  
partnerskaber	  og	  netværk	  for	  deltagerne	  på	  tværs	  af	  brancher.	  Det	  er	  deltagernes	  eget	  
engagement	  og	  vilje	  der	  skal	  drive	  denne	  netværkstanke	  videre,	  når	  2017	  Agenten	  har	  
introduceret	  mulighederne.	  
	  
I	  kraft	  af	  sin	  karakter	  af	  pilotprojekt	  under	  Fonden	  Aarhus	  2017	  vil	  2017	  Agents	  første	  
forløb	  (efteråret	  2013)	  ikke	  være	  omfattet	  af	  brugerbetaling.	  Afhængig	  af	  de	  konkrete	  
projekters	  karakter,	  skal	  deltagerne	  selv	  fundraise	  penge	  til	  afvikling	  som	  en	  del	  af	  
læringsprocessen.	  



	  
UNDERVISNINGSPLAN	  	  
	  
17.8:	  Kick	  Off	  

20.8:	  Modul	  #1	  Event	  DNA	  

27.8:	  Modul	  #2	  Projektudvikling,	  beskrivelse	  og	  planlægning	  

03.9:	  Modul	  #3	  Personlig	  gennemslagskraft	  

10.9:	  Modul	  #4	  Casestudies/inspiration	  

17.9:	  Modul	  #5	  Branchekendskab	  

24.9:	  Modul	  #6	  Politiske	  Processer	  

01.10	  Modul	  #7	  Eventøkonomi	  

08.10	  Modul	  #8	  Fundraising	  	  

15.10	  EFTERÅRSFERIE	  

22.10	  Modul	  #9	  Sponsorer	  og	  erhvervssamarbejde	  

29.10	  Modul	  #10	  Tilladelser	  og	  brug	  af	  det	  offentlige	  rum	  

05.11	  Modul	  #11	  Syrebad/projektkritik	  	  

12.11	  Modul	  #12	  Markedsføring	  

19.11	  Modul	  #13	  Åbent	  modul	  

26.11	  Modul	  #14	  Projektafvikling	  

03.12	  Modul	  #15	  Livs-‐	  og	  business	  plan	  

14.12	  Afslutning	  og	  evaluering	  	  


