Efteruddan dig til fremtiden
VIA University College

Morgenmøderække

Med hjertet som kompas
- Kultur, ledelse og forretning
2017 Academy og VIA Efter- og videreuddannelse inviterer til en række gratis
morgenmøder i samarbejde med spændende attraktioner.

VIA University College

VIA University College

MORGENMØDERÆKKE

PROGRAM

Med hjertet som kompas
- Kultur, ledelse og forretning

De fire morgenmøder

Morgenmøderne er for ledere, projektledere, konsulenter og andre interesserede
der arbejder med ledelse og organisationsudvikling både i og udenfor den kreative/
kulturelle sektor, som gerne vil udvikle sig og udvide værktøjskassen med nyeste
viden og trends.
Du kan deltage i alle morgenmøderne eller shoppe rundt efter interesse!

Sådan ser mødeprogrammet ud:
Kl. 08.30 - 09.00

Tjek ind og morgenbrød

Kl. 09.00 - 10.30

Oplæg/workshop med dagens hovedemne leveret af VIA University College

Kl. 10.30 - 11 . 30

Tematisk relevant oplæg/oplevelse leveret af pågældende værtssted

Kl. 1 1 . 30 - 12.00

Sandwich og netværk

Den 27. oktober 2017

Den 27. november 2017

Den 22. januar 2018

Den 26. februar 2018

FÆNGSLET i Horsens

Godsbanen Aarhus Remisen

Filmbyen i Aarhus

VIA Campus Aarhus C

Design for Change: Design som
driver for bæredygtig vækst

Den værdiskabende bestyrelse

Med hjertet som kompas: ledelse af
kreative medarbejdere og frivillige

Digitaliseringens muligheder

Design for Change – hvorfor? Fremtidens samfund efterspørger i stigende grad, at væksten er skabt med baggrund i
bæredygtighed, cirkulære løsninger og deleøkonomiske
designs. Og den danske økonomiprofessor Steen Hildebrandt har gennem sit arbejde påpeget muligheden for at
skabe innovation og vækst gennem social og bæredygtig
innovation i både offentlige og private virksomheder.
Design for Change morgenmødet giver dig mulighed for at
tilegne dig værktøjer og metoder til at skabe vækst og nye
forretningsområder gennem cirkulære designs og bæredygtighed.

FÆNGSLET som oplevelsesvirksomhed

Kernen i det værdiskabende bestyrelsesarbejde er ledelsessamspillet mellem bestyrelsen og den daglige ledelse.
Bestyrelsen har således en toneangivende rolle for organisationens muligheder for at skabe udvikling og vækst. Det er
i dette samspil retningen for organisationens forretningspolitik og strategi udstikkes, og det er i dette krydsfelt
beslutninger om strategi, ledelse, økonomi og kommunikation
mv. træffes.
På morgenmødet forsøger vi at give svar på, hvorledes du,
gennem optimering af ledelsessamspillet mellem bestyrelse
og daglig ledelse, kan skabe basis for et udviklende og
værdiskabende bestyrelsessamarbejde - til gavn for
organisationens vækst.

FÆNGSLETs direktør Astrid Søes Poulsen tager os med
på en rejse ind i kernen bag denne spændende oplevelsesvirksomhed. Gennem oplæg og dialog kommer vi omkring
FÆNGSLETs fem forretningsben, og hvad det kræves for at
få dem til at spille sammen – både internt og eksternt,
samtidig med at hele virksomheden er i en rivende udvikling!

Bestyrelsen som driver for vækst

Læs mere og tilmeld dig på
via.dk/design-for-change

Læs mere og tilmeld dig på
via.dk/vaerdiskabende-bestyrelse

Fundraising og tæt samarbejde med sponsorer er et væsentligt element i sikring af det økonomiske fundament/forretningen. Hvilken rolle har bestyrelsen, og hvordan sikrer vi,
at bestyrelsen kan være med til at løfte opgaven, ved Jette
Rendbøll, Sponsorchef Aros.

Kulturlivet er fyldt med ildsjæle, der sjældent mangler gode
ideer. Det kan være engagerede medarbejdere såvel som
frivillige med mere eller mindre fast tilknytning til en kulturorganisation. Som leder kan det være en balancegang, dels
at skabe rum for både medarbejdere og frivillige, dels at lede
mennesker med meget på hjerte. Hvordan får vi som ledere det bedste ud af ildsjælene – hvordan skaber vi mulighed
for, at kan de lyse klart og længe og ikke brænde hurtigt ud?
På morgenmødet vil vi sætte fokus på kreativitet, motivation
og organisering. Som deltager får du på mulighed for at
reflektere over egen rolle og inspiration til at arbejde videre
med konkrete handlinger.

Festivalplatformen this. og Ideas Lab
Filmby Aarhus inviterer os med på en udviklingsrejse, hvor vi
får et indblik i tankerne bag, samt arbejdet med festivalplatformen this. og inkubatormiljøet Ideas Lab.
De vil præsentere begge cases, men også tankerne om,
hvorledes de kan understøtte og lade sig styrke af hinanden,
ved Chris Kroer Jensen, Projektleder Filmby Aarhus.
Læs mere og tilmeld dig på
via.dk/ledelse-af-kreative-medarbejdere

Fremtidens kulturforbruger er altid online, på vej og dannet i
at indgå i de skabende processer. Hvad betyder den
lette adgang til kommunikation, digitale fællesskaber,
digitale muligheder og kundernes forventninger, strategisk
produktudvikling, og måske for eksistensen af kulturproduktion som vi kender den i dag? Hvordan ledes
transformationsprocessen, hvis det er en transformationsproces?
På morgenmødet udforsker vi digitaliseringens muligheder,
og du bliver udfordret og inspireret med afsæt i konkrete
eksempler på der, hvor det sker.

The Animation Workshop
Mød og oplev konkrete projekter fra The Animation Workshop, hvor digitalisering skaber og/eller har skabt nye muligheder.
Læs mere og tilmeld dig på
via.dk/digitaliseringens-muligheder
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