
I Västsverige finns många skickliga utövare 
inom de olika konstarterna. Ibland känns den 
inhemska marknaden för liten för att möta 
den mångfald av uttryck som erbjuds.  
För den enskilda konstnären är det dock 
tidskrävande att sätta sig in i hur man 
marknadsför sig utomlands. Vi bjuder in till 
en eftermiddag där du kan träffa kollegor och 
diskutera de många frågor man ställs inför. 
Hur kan man hitta nya vägar?  
Kan man samarbeta i olika grupperingar 
för att hjälpa varandra? Vad finns det för 
existerande nätverk? Kan vi hitta på nya sätt?  
Kan vi få regionen att ta ett större ansvar för 
att marknadsföra regionens kulturutövare? 
Hur gör andra aktörer?  

Program

13:00–13:15 ”Kultur, konst och kommers,  
en kreativ konflikt?” 
David Karlsson, Nätverkstan.

13:20–13:50 ”First we take Manhattan, then we 
take Berlin.” Affärsplan export.  
Jonas Englund, exportrådgivare på 
Exportrådet.

13:50–14:20 Sverige 9,5 miljoner och Tyskland 
82,5 miljoner invånare. Större underlag ger fler 
gig? Anna Roxenholt, musiker, bandledare och 
skivbolagsdirektör bosatt i Tyskland.

14:20–14:30 ”Samarbete, en framgångsfaktor 
för att lättare nå ut med din konst.” 
Ingrid Bexell Hultén, Coompanion.

14.30–15:00 Fika.

15.00–15:30 ”We Love This Product.” 
Presentation av webshopen som säljer konst 
och svensk design utomlands.  
Jörgen Svensson, konstnär.

15.30–16:30 Inspirationsworkshop, innovativa 
vägar till att nå internationell publik. 
Jan Svensson, Coompanion.

16:30–17:00 Avslutande panel och summering.

Välkomna att se Natalie Djurbergs utställning, 
som finns tillgänglig under hela dagen.

HItta nya nätVerK 
ocH en större marKnad
– inspirationsdag 
för kulturutövare
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Musik, dans och konst är universella språk  – 
varför inte söka en internationell marknad?

måndag 8 oktober kl. 13–17
röda sten konsthall, göteborg

Mer info om inspirationsdagen på nästa sida.



när?

Måndagen den 8 oktober

kl. 13.00–17.00

Var? 

röda Sten konsthall, Göteborg

För Vem?

Professionella kulturutövare, inom  
t.ex. konst, dans, design och musik  
och stödjare av kultursektorn  
(rådgivare, kultursekreterare,  
politiker m.fl)

anmälan: 

Anmäl dig med e-postadress och 
telefonnummer till: 
birgitta.hallin@coompanion.se
senast den 4 oktober.

Glöm inte att ange önskemål om 
eventuell specialkost/allergier.

Kostnad: 

Kostnadsfritt,  
oanmälda avhopp debiteras  
dock med 300 kronor.

Inspirationsdag 
på röda sten konsthall

Kartan är från www.rodasten.com.


