
 

 
 
BARC GRUNDKURSUSER 
Beskrivelse af format og metode 

UNDERVISNINGSFORMAT 
Alle tre grundkurser i ledelsesbegrebet RESILIENS har til formål at give deltagerne en 360⁰ forståelse af emnet 

samt dets metoder. Kurserne vil desuden lægge vægt på, hvorledes metoderne kan applikeres i ens egen 

organisation.  

Undervisningen er projektorienteret, baseret på cases og tager samtidig højde for, at projekter skal funderes på 

tværs af organisationen og skabe fælles dagsordener. 

Resiliensbegrebet kan skaleres og spænde på tværs af fagområder indenfor din organisation. Derfor anbefaler 

vi, at kursusdeltagerne ligeledes spænder på tværs af funktioner.   

Vi tager hensyn til, at deltagerne ofte har meget forskellige faglige indveje til problemstillingerne - for eksempel 

markedsføring, udstilling, event eller drift. Da vi er et tværgående netværk, tager vi også højde for at flere 

kulturgrene mødes.  

Målsætningen for BARC er at formidle ideer, cases og værktøjer, der giver jer et kort afsæt til handling 
og samtidig udvikler fællesløsninger, der kan komme hele kultursektoren til gode – med fokus på digitalisering, 
forretningsudvikling & kommunikation i kultursektoren. 
 



 

FORBEREDELSE 
Inden undervisningen påbegyndes tager vi med hver institutions ledelse og kursister en forberedende drøftelse 

digitalt eller telefonisk, hvor vi over to timer gennemgår og aftaler de særlige krav og forhold som er gældende 

for jeres kulturorganisation - samt den passende, interne målsætning for deltagelse.    

Uagtet om undervisning sker online, eller ved fysisk fremmøde, fremsendes undervisningsmaterialet 14 dage 

forinden og består af:  

• En fiktiv case der fungerer som rød tråd gennem modulet. Materialet vil bestå af  

o 4 – 6 timers læsepensum der består af en bredt sammensat uddrag af den nyeste teori og 

internationale forskningsresultater, der afklarer terminologien og forståelsesrammen. 

Grundkursets bestanddele: 

▪ Resiliens - den nye kultur ledelsesparadigme 

▪ Publikumsudviklingsteori og praksis 

▪ Den Digitale Dialog og hvordan man bringer de digitale værdier i spil  

▪ Cross platform & partnerskaber – de nye kommunikationsværktøjer 

▪ Forretningsudviklingsstrategier for kultursektoren. 

▪ Ledelsesfokus og forankring – gennemgang af ledelsesrapporter fra ledende 

kulturorganisationer 

 

• Business Model Canvas (BMC) + Accelerated Change Together (ACT) 

o BMS-modellen er et velkendt og effektivt værktøj til tryktestning og forankring af nye 

forretningsmodeller og publikumsstrategier. Modellen er tilpasset den aftalte problemstilling, og 

kursisterne opfordres til at gøre sig nogle overvejelser inden undervisningen. 

 



 

 

o Der kan på forhånd også aftales at der gennemføres en ACT øvelse, der er en gennemprøvet 

metodologi fra erhvervslivet, når en ny strategi skal synliggøres og forankres på tværs af 

organisationen.   

Ved kursets aflutning vil vi lave en opsamling og grundig drøftelse på tværs af alle fagligheder, så vi sikrer os, at 

den nyerhvervede viden udmønter sig i konkrete handlinger med kort afsæt.  

DET PRAKTISKE  
Udover undervisningsmaterialet forventes det ikke, at kursisterne har andet end computer til rådighed. 

Hvis kurset afholdes hos den pågældende organisation, forventes det, at der stilles et undervisningslokale til 

rådighed med projektør og whiteboard - samt at organisationen står for forplejningen. 

 

 

 

 

 

 

BARCs mål er at styrke evnen til at forene kulturel integritet med forretningsforståelse - i et helhedsbillede af 
kulturinstitutioner, organisationer, udøvere, events, fonde, medier, brands og publikum. Det gør vi med 
inspiration fra de bedste aktører på den internationale scene, hvor især UK har arbejdet indgående med 
resiliensbegrebet og bæredygtig, økonomisk udvikling. 


