
Tilbud om medlemskab af Barc Scandinavia  
– the Business of Art & Culture 

BARC FORMIDLER VIDEN OM DIGITALISERING, 

FORRETNINGSUDVIKLING OG KOMMUNIKATION I 

KULTURSEKTOREN. VI ARBEJDER I INTERNATIONALT 

PERSPEKTIV MED ØNSKET OM KORT AFSÆT TIL HANDLING.   
 

Vi er en medlemsorganisation som arbejder for ambitiøse forandringer i 
kultursektoren ved at forene kulturel integritet med forretningsforståelse. 
 
 
VORES MEDLEMMER FÅR:  
 
•  op til 50% rabat på vores masterclasses, seminarer og studierejser 
 
•  Adgang til vores case studies, podcasts og kuraterede best case practices 
 
•  Adgang til vores dokumentbank med rapporter, analyse og værktøjer 

•  20% rabat på abonnementer til Danmarks dedikerede kultursektor-medie, 
Kulturmonitor  

 
•  Del i et apolitisk, nationalt netværk som arbejder med og for en ny kulturagenda 

•  Del i et stærkt, internationalt kursus- og vidensnetværk, som tæller bl.a. Association 
for Cultural Enterprises, ART UK, Art Council UK og the Audience Agency 

 
PRISEKSEMPEL 
Et medlemskab på f.eks. 4.995 DKK er tjent hjem på tre deltagelser i en masterclass eller 
ved køb af een studierejse eller ved 8 abonnementer. Ved spørgsmål kontakte os. 



Klik for 
program 

Tilbud om medlemskab af Barc Scandinavia  
– the Business of Art & Culture 

VORES PROGRAM FOR 2020  
 
TO STUDIEREJSER 
STUDIEREJSE TIL AMSTERDAM – Lær hvordan nogle af verdens førende kulturaktører 
underbygger publikums oplevelser og sikrer både fysiske og digitale genbesøg med relevante 
produkter 
 
STUDIEREJSE TIL LONDON – hvordan arbejder man med resilience i UK – som enkeltaktør og 
som en del af et økosystem. Vi besøger de institutioner, som har omfavnet resiliens-begrebet og 
udviklet det til en tydelig metode 
 
 

SEKS MASTERCLASSES 
APESHIT – hverken PR eller annoncer har den ønskede gennemslagskraft længere. Er strategiske 
partnerskaber er fremtidens vej til nye indtægtskilder, nyt indhold og øget kommunikation 
 
MEANWHILE SPACES – hvad er kulturens muligheder – og ansvar - i byrummet, når vi går fra 
110 handelsstrøg til 30 og byernes sammenhængskraft udfordres af vores ændrede kulturvaner? 
 
DAZZLE – masterclassen trak fulde huse sidste år med tema om merchandise, licenser og 
produktudvikling – hvordan realiserer man sin strategi gennem butik, produkter og leverandører? 
 
COMMUNITIES – hvordan opbygger og skalerer man et fællesskab omkring sit kulturtilbud? 
Hvordan skaber man indentifikation, motiviation og involvering? 
 
GHOSTS – masterclassen var udsolgt i 2019. Hvordan indhenter man data på sine kunder, hvordan 
fastholder man dialogen med dem og hvordan forretningsudvikler man ud fra en forståelse af data? 
 
RESILIENCE – hvordan udvikler man en strategi for mangefacetteret ’modstandsdygtighed’? Hvilke 
parametre skal man arbejde med og hvilke metoder kan man anvende i sin organisation og i sit 
kommunale ’økosystem 
 
 
 

COMMERCIAL ACTIVITY IS LIKELY TO BE 
CENTRAL TO THE EXPERIENCE THAT A 
VISITOR HAS - A KEY ACTIVITY.  
 
THE MENDOZA REVIEW OF CULTURAL 
ACTIVITY, 2018 

ACT LIKE A BUSINESS WITH A CAUSE.  
NOT A CAUSE THAT NEEDS TO DO 
BUSINESS. 
 
 CLARE KELLY, TATE MODERN / “LIFE 
AFTER FUNDING” 

Klik for at se vores 
medlemspakker 


