Mindset

Værdiskabelse

Identitet – hvem kan og vil jeg være?

Hvordan oppebæres mit virke, hvis
der ikke er mange penge involveret?

Tillid til egne handlinger og tanker
At se kritisk på sit eget virke og
udfordre egne tænke- og
handlemåder

Hvem er jeg, hvad må jeg, hvem kender jeg?

Hvordan skaber jeg konditioner, som
muliggør dette?

Entreprenørskab i scenekunstfeltet
At skabe alternative former for praksis i
kontrast eller som tilføjelse til de
dominerende praksisser
At udvide sin viden og sine kompetencer i et
bæredygtigt arbejdsliv

Værdiskabelse

Værktøjskasser

Hvad efterspørger arbejdsmarkedet?

Hvilke konkrete værktøjer skal vi have?

På hvor mange måder vil vi bidrage?

Ad hoc entreprenøren - strategen

Hvordan er vi interesseret i
publikum?

DIY eller DIT (Do it yourself eller Do it
together)

Undervisningplan for Entreprenørskab
2. års studerende på Scenekunstnerisk Produktion og Iscenesættelse.
Uge 33 og 34 2019
Tidsramme: 9.30 - 16
Underviser og ansvarlig: Rikke Lund Heinsen

Uge 33 – Entreprenørskab og de ydre omstændigheder
Mandag den 12.8. – (PS: Starter kl. 13): Introduktion til forløbet, entreprenørskab og
scenekunstfeltet
Tirsdag den 13.8. – Bevillingssystemer og økonomier, Projektstøtteudvalget for Scenekunst
Onsdag den 14.8. – Scenekunsten i et Europa i forandring, workshop v. Niels Righolt, CKI
Torsdag den 15.8. – Iværksætteri og tværkunstnerisk arbejdsliv, workshop v. CAKI
Fredag den 16.8. – Det kollektive som arbejds- og livsform, workshop v. Anna Skov, dramatiker

Uge 34 – Entreprenørskab og de indre omstændigheder

Mandag den 19.8. – Freestyle your future – drømme, længsler og strukturer
Tirsdag den 20.8. – Fællesskaber og værdier, workshop med Charlotte Østergaard
Onsdag den 21.8. – Projektudvikling og idegenering via Attractor spillet
Torsdag den 22.8. – Hvad må jeg vide, som jeg ikke ved? Kompetencehjul og markedspladser
Fredag den 23.8. – Entreprenørskabsmanifester - udformning og udfoldning af fremtider

Program for entreprenørskabs-bootcamp
for 2. års DDSKS studerende på skuespil og musical.
Tidspunkt: 2. – 6. december 2019
Tilrettelægger og underviser: Rikke Lund Heinsen
Co-underviser: Signe Allerup, producent på DDSKS
Gæsteunderviser: Anna Skov Jensen, dramatiker
Sted: Odsherred DDSKS Efteruddannelse (se praktiske informationer i det vedhæftede brev)
Adresse: Annebergparken 22, 4500 Nykøbing Sjælland, Telefon +45 5993 1009

Program:
Mandag den 2. december:
11.00: Tjek ind i Annebergparken, Odsherred og rundtur i huset
12.00 – 13.00: Frokost og velkomst
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13.00 – 17.00:
•
•
•
•
•
•

Rammesætning af læringsrummet – hvad kan vi, når vi er her sammen?
Hvad kan vi arbejde med inden for entreprenørskabsfeltet?
Freestyle dine fremtider
Gåtur med kaffe
Fernisering og fælles refleksioner over øvelsen
Aftaler om morgendagen

18.00 – 19.00: Middag
19.00 – 19.30: Aften outro

Tirsdag den 3. december
8.00 – 9.00: Morgenmad
9.00 – 09.45: Morgentræning
10.00 – 12.00: Det kollektive og internationale spor i jeres professionelle scenekunstpraksis, ved
Anna Skov Jensen, dramatiker, uddannet fra DDSKS 2017
Anna vil tage jer igennem en række tematikker og metoder i forhold til at arbejde kunstnerisk
og internationalt, med afsæt i sin egen praksis og tendenser i tiden. Dagen vil blive en
kombination af oplæg og øvelser og fælles samtaler
Formiddag: Kollektive arbejdsprocesser: Metoder og mindset
12.00 – 13. Frokost
13.00 – 16.45: Internationale samarbejder (inkluderet heri en længere kaffepause)
16.45 – 17.00: Morgendagens program
18.00 – 19.00: Middag
19.00 – 19.30: Aften outro
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Onsdag den 4. december
8.00 – 9.00: Morgenmad
9.00 – 9.45: Morgentræning
10.00 – 12.00: House of Lore – at få øje på sin kunnen og viden, v. Signe Allerup
12.00 – 13.00: Frokost
13.00 – 15.30: Fremlæggelse af vores ”huse” (14 stk.)
15.30 – 16.00: Gåtur med kaffe
16.00 – 17.30: Producent værktøjer: Et projekt bliver til
18.00 – 19.00: Middag
19.00 – 19.30. Aften outro
Torsdag den 5. december
8.00 – 9.00: Morgenmad
9.00 – 9.30: Morgentræning
9.30– 12.00: Fremlæggelse af vores ”huse”, fortsat (14 stk.)
12.00 – 13.00: Frokost
13.00 – 15.00: Producentværktøjer: Projektmassage i reflekterende teams
15.30 – 16.00: Gåtur med kaffe
16.00 – 17.00: Producent værktøjer: Ansøgningsteknikker og -processer
18.00 – 19.00: Middag
19.00 – 19.30. Aften outro

3

Fredag den 6. december
8.00 – 9.00: Morgenmad
9.15 – 9.45: Morgentræning
10.00 – 12.00: Opsamling og indsamling af viden, tanker og næste, bedste skridt.
12.00 – 13.00: Frokost
13.00 – 14.00: The great masterplan of life og tak for denne gang
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