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Udvikling af de kreative erhverv

Bliv klogere på, hvordan  
erhvervsudvikling kan  
understøtte de kreative erhverv

Creative Impact - afslutningskonference for det dansk/tyske 
interreg projekt VekselWirk.

Kom om og hør hvilken værdi de kreative virksomheder ska-
ber for samfundet og hvorfor kreative kompetencer er vigtige 
for fremtiden. Creative Impact er en konference der præsen-
terer dig for en håndfuld kreative profiler, og de udfordringer, 
de løber ind i, når de arbejder for at gøre kreativitet til deres 
levevej. 

Gennem cases – både tyske og danske – Får du indsigt i de 
aktiviteter VekselWirk har gennemført, for at understøtte de 
kreative virksomheder i deres udvikling. Derudover får du ind-
blik i de erfaringer som projektpartnerne har gjort sig, for at 
skabe optimal Creative Impact i grænseregionen.

Adresse for konferencen:
IBC innovationsfabrikken
Birkemosevej 1
6000 Kolding



Showroom

Under hele konferencen kan du gå på opdagelse i det inspire-
rende showroom VekselWirkninger. Udstillingen viser nogle af 
de aktiviteter som er skabt igennem VekselWirks levetid, lige 
fra prototyper præsenteret på InnovationsFestival Kiel til vin-
derne af Crossborder innovation challenge.

Tirsdag eftermiddag starter konferencen med åbning af Vek-
selWirkninger.  Under den efterfølgende middag vil elementer 
fra udstillingen blive præsenteret. 
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Præsentation af kreative profiler: 

Under vores talks og workshops kan du lære 3 forskellige kreative iværksætter-
profiler bedre at kende. Du kan møde profilerne Joakim, Anna og Tatjana i hvert sit 
spor.

Joakim – idesporet
Joakim er studerende og har fået en god idé. Han drømmer om at skabe en virk-
somhed omkring ideen, men først skal han finde ud af hvordan ideen kan blive til 
virkelighed. I dette spor sættes der fokus på hvordan den spirende kreative iværk-
sætter kan få værktøjerne til at oversætte sin ide til en konkret forretningsmulig-
hed.

Anna – Startup sporet
Anna har et fuldtidsjob og har en selvstændig virksomhed ved siden af hvor hun 
sælger sit grafiske design. Nu drømmer hun om at gøre den selvstændige virksom-
hed til en fultidsbeskæftigelse. I dette spor ser vi nærmere på hvordan den kre-
ative iværksætter kan hjælpes til at opbygge en forretning omkring sine kreative 
kompetencer og gennem kreative metoder og processer.

Tatjana – Vækst sporet
Tatjana har de sidste to år haft en enkeltmandsvirksomhed, og virksomheden går 
så godt, at hun nu ønsker at udvide og ansætte medarbejdere. I dette spor sættes 
der fokus på hvordan den etablerede kreative virksomhed kan arbejde målrettet 
med at skabe vækst og håndtere alle de udfordringer der følger med en voksende 
forretning.



Tirsdag
16.00  Velkomst ved og åbning af showroom VekselWirkninger 
16.30  Sammen designer vi livet – oplæg ved 4 ledere fra det kreative 

Kolding
17.00  Netværksmiddag med præsentation fra Showroom
20.30  Tak for i dag

Onsdag
9.00  Keynote v. Kathrin Passig; ingen spurve på foderbrættet, tak. 

Hvem skal have gavn af kreative støttemidler?
10-14 Talks og workshops:

Talks

Idesporet 
”Joachim”

iværksættersporet 
”Anna”

Vækstsporet 
”Tatjana”

10.00 Svetlana Petrova Innovationfestival Creative retreat 

10.30
Entrepreneurial 

weekend
Doppel Real Netværksspil

11.00 Waterkant Freelance Fridays Smil LAB 

11.30 Frokost

Workshops

12.30 3D Prototyping Design thinking Netværksspil

14.00  keynote v. Kigge Hvid: Geniale løsninger på verdens 
  udfordringer 
15.00  Kaffe og tak for idag

Program
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Kathrin Passig

Keynotes

Onsdag kl 9.00: Ingen stære på foderbrættet, tak!  Hvem skal have 
gavn af kreative støttemidler?

Kathrin Passig er tysk journalist og forfatter, skriver faglittera-
tur, artikler og holder foredrag.  Hun har udviklet en automatisk 
T-shirt generator “zufallsshirt.de”, som hun også bruger til at finde 
titler på hendes foredrag. Hun skriver indlæg om hverdagens 
teknologi, og hvordan det ændre vores liv til bloggen ”Techniktage-
buch”. Bloggen vandt ”the Grimme Online Award” i kultur -og un-
derholdningskategorien I 2019. Tilbage i 2006 vandt hun Ingeborg 
Bachmann prisen og hendes bøger er oversat til 11 forskellige 
sprog. Kathrin vil holde oplæg om den kreative industri, hvordan 
den fungerer, og hvilke problemer den står overfor.



Kigge HvidKathrin Passig

Onsdag kl 14.00: Geniale løsninger på verdens udfordringer.

Kigge Hvid er idekvinden og grundlæggeren af verdens største 
pris for bæredygtigt design: INDEX: Award.
Hun har 22 års erfaring som administrerende direktør, og har en 
lang række af bestyrelsesposter bag sig. Hun har desuden taget 
del i flere råd og nævn herunder Disruptionrådet, Investment 
Committee i venturekapitalfonden Design to Improve Life, Inno-
vation Expert Panel, World Economic Forum, Expert Network og 
Hotel Industry Expert Panel. Efter at have ledet INDEX: Award i 17 
år, er hun i dag partner i designstudiet JA, hvor hun arbejder på at 
forstå planter. Kigge vil holde oplæg om vigtigheden af design og 
kreativitet i vores samfund i dag.
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Tirsdag kl 16.30, Koldings kreative profil
Lene Tanggård er professor og rektor for designskolen Kol-
ding.  Hun beskæftiger sig særligt med læring, kreativitet, 
innovation og talent og har udgivet et hav af videnskabelige 
artikler, bøger og debatindlæg. Derudover sidder Lene en 
efterspurgt oplægsholder ved konferencer.

Tirsdag kl 16.30, Koldings kreative profil
Thit Juul Madsen er Chef for Strategiske Partnerskaber ved 
Dansk Design Center og tidligere direktør i D2i – Design to 
innovate. Thit arbejder med at sikre værdiskabende samspil 
og partnerskaber i erhvervsfremmelandskabet og at bringe 
design i spil som innovationsdriver. Gennem hele sin karrie-
re har hun arbejdet med strategi, forretningsudvikling, inno-
vation og design i både den private og offentlige sektor.

Tirsdag kl 16.30, Koldings kreative erhvervsliv
Morten Bjørn Hansen er adm. direktør i Business Kolding. 
Han har en baggrund som økonom, og har gennem sin 
karriere arbejdet med erhvervslivets forhold som journa-
list, pressechef og kommunikationsdirektør på medier og i 
store danske interesseorganisationer. Business Kolding er 
den lokale erhvervsfremmeaktør, der bl.a. vejleder Koldings 
mange kreative virksomheder mod vækst og udvikling.

Tirsdag kl 16.30, Design i Kolding kommune
Signe Marie Smidt har hele sin karriere haft skarpt fokus på 
at skabe udvikling og vækst og har for et lille år siden sat 
sig i chefstolen for Kolding kommunes strategiske innova-
tionsafdeling: Strategisk Vækst. Her sætter hun fokus på at 
udvikle Kolding gennem design, bosætning og vækst. Signe 
har været adm. dir. for Business Horsens og sekretariatsle-
der for Seges.

Talere og oplægsholdere 
Sammen designer vi livet - Det kreative Kolding



Talere og oplægsholdere 

Onsdag kl 10.00: Talk: Svetlana Petrova
Svetlana Petrova er ung entreprenør og cand.mag i strate-
gisk entreprenørskab fra Syddansk Universitet. I 2017 vandt 
hun ”The Entrepreneurial Weekend competition, og i 2018 
fik hun tildelt prisen som Klimahelt i Kolding. Hun er med-
stifter til virksomhederne Empty Your Wardrobe og LAHU. 
Derudover står hun sammen med Iben Østergaard Fog bag 
initiativet Food:RE:Formers.

Onsdag kl 10.30. Talk: Entrepreneurial weekend
Amanda Adelborg Hedevang er Iværksætterkonsulent hos 
Business Kolding, der er lokal erhvervsfremmeorganisation 
i Kolding Kommune. Her arbejder hun især med entrepren-
ante studerende og udvikling af kreative start-ups og har 
stået for entrepreneurial weekend. Amanda har endvidere 
stiftet virksomheden GoBuddy.

Onsdag kl 11.00. Talk:  Waterkant
Tim Logan er del af teamet der organiserer Waterkant-Fe-
stivalen – en Festival for entreprenørskab og fremtid i Kiel – 
for femte år i træk. Den organiseres af Opencampus.sh, en 
uddannelsescluster med coworking-spacet Starterkitchen, 
et bredt uddannelsesprogram, et FabLab og et program for 
studerende, som interesserer sig for social iværksætteri.

Onsdag kl 12.30. Workshop: 3D prototyping
Nils Eckardt arbejder som projektleder hos Technikzentrum 
Lübeck i Tyskland og er kontaktperson for coworking-spacet 
WeDSGN Lübeck, som har fokus på teknologi og især på 
3D-printing. Tim Logan har erfaring fra coworking-spacet 
Starterkitchen og understøtter desuden den populære Pro-
totyping-Week som finder sted hvert halvår i Kiel. 

Idesporet



Creative Impact
Udvikling af de kreative erhverv

Onsdag kl 10.00. Talk: InnovationsFestival KIel 
Kim Strupp er projektleder for KielRegion GmbH og orga-
niserer InnovationsFestivalen. InnovationsFestivalen giver 
kreative mulighed for at præsentere projekter, produkter og 
start-ups over for et bredt publikum og for at netværke med 
hinanden. Nils Eckardt arbejder som projektleder hos Tech-
nikzentrum Lübeck i Tyskland og er ansvarlig for projektet 
VekselWirk.

Onsdag kl 10.30. Talk: Doppel Real 
Doppel Real er en virtual reality productionsstudie og er 
grundlagt i 2013 af den kunstneriske duo Deborah Passolat 
& Dennis Reinmueller. Sammen har de blandt andet skabt 
virtual reality kunst for BBC og the National Theatre of Scot-
land. En af deres hjertesager er open-source software, og 
holder derfor VR workshops for Opencampus.sh.

Onsdag kl 11.00. Talk: Freelance Fridays 
Adam Montandon forfatter, innovator og underviser. Adam 
elsker at dele sin viden og energi. Hans arbejde kan ses i 
magasiner, aviser og tv programmer verden over og kan 
ses i prisvindende tv dokumentarer fra Discovery Channel. 
Adam er tilknyttet designskolen Kolding og vil fortælle om 
sit arbejde med Freelance Friday.

Onsdag kl 12.30. Workshop: Design thinking 
Thomas Holst Madsen er Senior Projektleder ved Dansk 
Design Center, fungerer som projektleder, underviser og 
formidler og har stor erfaring som oplægsholder og work- 
shopfacilitator. Han og Aase Højlund Nielsen står for work- 
shoppen ”Designthinking”. Aase er Strategisk Fundraiser ved 
Dansk Design Center og har erfaring fra samarbejde med  
organisationer og institutioner fra forskellige dele af Europa.

Iværksættersporet



Onsdag kl 10.00. Talk: Creative Retreat
Sophie Mirpourian er socialantropolog og community 
manager in coworking spacet vekselwerk i Kiel. I 2019 orga-
niserede hun Creative Retreat i Nordtyskland. I 2020 blev 
succes’en gentaget på den anden side af grænsen med 
Leendert Bjerg fra Business Kolding i spidsen. Leendert har 
en baggrund fra Design2innovate og har bragt det kreative 
mindset med ind i sit nuværende arbejde. 

Onsdag kl 10.30. Talk: Netværksspil
Dr. Inge Schröder er en erfaren antropolog, har en phd og 
er ekspert i fremtidsforskning. Siden 2017 har hun været le-
der for Muthesius Transferparken. Sammen med Natascha 
Pösel har hun udviklet et spil, som ser på netværksrelati-
oner for kreative iværksættere. Natascha er videnskabelig 
medarbejder og arbejder derudover som freelancer og kre-
ativ projektleder.

Onsdag kl 11.00. Talk:  Smil LAB
Line Bakke er stifter af start-up’en Smil LAB som primært 
fokuser på indretning B2B og event. Hun stiftede virksom-
heden i 2019 efter et inderligt behov for at dele ud af alt 
det, hun har lært i sine mange år på arbejdsmarkedet i stør-
re danske virksomheder som Dansk Supermarked, B.young, 
BoConcept og Schou.

Onsdag kl 12.30. Workshop: Netværksspil
Dr. Inge Schröder er en erfaren antropolog, har en phd og 
er ekspert i fremtidsforskning. Sammen med Natascha Pö-
sel har hun udviklet et spil, som ser på netværksrelationer 
for kreative iværksættere. Natascha er videnskabelig med-
arbejder og arbejder derudover som freelancer og kreativ 
projektleder. Ønsker du at deltage i denne workshop kan 
det anbefales at deltage i talken kl. 10.30.

Vækstsporet
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Om VekselWirk

VekselWirk bringer den kreative industri sammen i den dansk/
tyske grænseregion og tilbyder mulighed for netværk, vide-
reuddannelse og showrooms. Projektet skaber nye veje for 
innovation og samarbejde og hjælper kreative iværksættere 
med at skabe nye markeder. VekselWirk ønsker at formidle og 
udbrede viden om potentialet ved kreative metoder og tilgan-
ge til at fremme innovation og skabe vækst over for virksom-
heder, lokale myndigheder og mennesker i regionen. Desig-
nere, kunsthåndværkere, forretningsudviklere, kommuner og 
organisationer fra begge sider af grænsen har slået kræfterne 
sammen om at udvikle og styrke grænseregionen som et inno-
vativt hjemsted for den kreative industri. Formålet er at skabe 
bæredygtig vækst og kreativ innovation for regionen – Creative 
Impact.

Dette projekt finansieres af midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling
Diese Projekt wird gefördert mit Mitteln des Europaischen Fond fur regionale Entwicklung


