Inviterer til Keynote speak v/Kreativ direktør Christian Have

Kultur som vækstmotor
Nye, kreative partnerskaber mellem kultur- og erhvervslivet rummer et stort potentiale for Viborg.
I fællesskab kan de to i udgangspunktet så væsensforskellige sektorer skabe projekter, produkter og begivenheder, der ikke blot kommer begge
parter til gode – men også hele det omkringliggende samfund. De kan, kort sagt, skabe vækst
med kultur.
For virksomhederne handler det om at tage et ansvar for kulturen gennem Corporate Cultural Responsibility – eller blot CCR. Om at bidrage til at
bevare og udvikle kunsten og kulturen, værdierne
og den identitet, vi som samfund gerne vil have –
både på lokalt og nationalt plan. Om at bevæge
sig væk fra tanken om at støtte kulturen og i stedet investere i den, fordi kulturen netop rummer et
stærkt overset vækstpotentiale.
For kulturaktørerne handler det om at stille sine
unikke kompetencer til rådighed. Om at se de
kreative, økonomiske og brandingmæssige potentialer, der ligger i at indgå partnerskaber med
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erhvervslivet. Om at indse, at den dalende offentlige støtte og øgede krav fra fondene gør det til
en nødvendighed at genoverveje, hvordan man
sikrer sin relevans og sine ressourcer.
De bedste CCR-partnerskaber har en skarpt defineret målsætning om at styrke et givent område
eller sætte en bestemt dagsorden, der kommer
almenvellet til gode – med udgangspunkt i at sætte begge parters stærkeste kompetencer i spil.
I sin keynote vil Christian Have ikke
blot skildre, hvor stort Viborg
Kommunes potentiale er for at
skabe vækst med kultur, men
også præsentere en vifte af inspirerende cases, der gør det
lettere for Viborgs lokale aktører at kaste sig ud i etableringen af meningsfulde og udbytterige CCR-partnerskaber.

