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 Netværk for Kreative Entreprenører i Århus.  
 
Netværk og videns arrangement for kreative entreprenører der er i gang med en kreativ og kulturel 
praksis. 
 

Online fællesskaber i den kreative sektor 
- Om at opbygge fællesskaber der kan nå ud til nye brugere 

 

 
Onsdag d.8.december fra kl.13-15 
Promus. Produktionscenter for rytmisk musik i Århus. Vester Allé 15, 8000 Århus C  
 

Oplæg af Nikhil Shah, UK, der er Co-founder af www.mixcloud.com, som er en online radio startup 
for flere af de bedste udbydere af DJs, radio hosts & Podcasters.  Han fortæller om sine erfaringer 
som creativ entrepreneur, om hvordan han har opbygget et socialt og online fællesskab om 
mixcloud og andre projekter, blandt andet ved at møde sine ’Top Users’ i de byer han kommer til. 
Nikhil er tidligere Brand konsulent, og han har altid haft en passion for brands og sociale 
fællesskaber – fra sine første clubnights som teenager, til at være konsulent i brand strategy for 
kunder som Sky, Sony and Unilever.  
 
Program: 
13.00. Introduktion  
13.10. Nikhil Shah - om at opbygge fællesskaber der kan nå ud til nye brugere 
14.00. Cafedebat og netværk. 

  
CREATIVE ENTREPRENEURS CLUB – Aarhus samler et bredt tværfagligt udsnit af dynamiske 
kræfter i Århus i og udenfor det private erhvervsliv, i et netværk hvor medlemmerne kan møde og 
inspirere hinanden. Netværket skal bidrage med viden og inspiration til nye måder at arbejde med 
’Creative and Cultural Economy’ i de kreative erhverv. 
 
Netværket er en mulighed for at skabe et mere dynamisk samarbejde i byen, der kan gøre Århus til 
et endnu mere spændende sted at bo. 
 
• Oplæg af manden bag Mixcloud 

Online fællesskaber i den kreative sektor 
- Om at opbygge fællesskaber der kan nå ud til nye brugere 

• Netværk med andre kreative entreprenører 
Mød andre fra den kreative sektor og hør deres ideer. 

• Adgang til et internationalt netværk 
Som YOUNG CREATIVE ENTREPRENEUR har du adgang til  
et internationalt netværk af young creative entrepreneurs YCE 

 
 
– tilmelding er nødvendig og kan ske til nicolai.juhler@britishcouncil.dk 
 
Se mere på begivenheden på facebook ”Online fællesskaber i den kreative sektor” 

http://www.mixcloud.com/

