Utzon Center og Erhverv Norddanmark sætter det internationale udsyn til debat
Der er behov for et anderledes udsyn i Aalborg og Nordjylland end det
nuværende, hvis omverdenen skal få øje på os som en destination,
man rejser efter. Vi har Aalborg Universitet som det stærkeste
internationale fyrtårn, men der er behov for flere globalt orienterede
markører. Her kan stærke kulturvirksomheder og kulturbrands være
en væsentlig løftestang, men det kræver et andet internationalt udsyn
fra kulturen - og ikke mindst stærke partnerskaber med virksomheder,
der har verden som deres marked eller har en ambition om, at det er
sådan, det skal være.
Utzon Center og Erhverv Norddanmark sætter med en række
morgenbriefinger det internationale udsyn i scene og diskuterer,
hvordan partnerskaber mellem kulturvirksomheder og erhvervslivet
kan øge den internationale gennemslagskraft for byen og regionen.
Hvilke målsætninger bør Aalborg have på det internationale
område, er kulturvirksomhederne skarpe nok, tænker erhvervslivet
internationalt (nok) og hvad gør virksomhederne ude i verden? Dette
og meget mere kommer under kniven.
Her vil Utzon Centers kreative direktør Lasse Andersson og Aalborg
Lufthavns direktør Søren Svendsen drøfte, hvorfor arbejdet med at
skabe øget internationalisering set fra deres respektive virksomheder
er så vigtigt. VOLA’s director Birthe Tofting fortæller om, deres
indsatser på området- hvad der skal til for at udvikle positionen i
Nordjylland.

Program:
7.30

Morgenkaffe og brød

7.55

Velkomst
– Erhverv Norddanmarks direktør Kurt Bennetsen

8.05

”Fra museum til destination – Utzon Centers forvandling”
– kreativ direktør Lasse Andersson, Utzon Center

8.20

”Betydningen af et fornyet internationalt udsyn”
– direktør Søren Svendsen, Aalborg Lufthavn

8.35

VOLA - Director Birthe Tofting

Morgenbriefingerne er et initiativ taget af Erhverv Norddanmark
og Utzon Center. Der er foreløbig programsat yderligere to
arrangementer i 2019 – sæt allerede nu kryds i kalenderen:
• 9. april 2019 kl. 7.30-9.00 – en international gæst giver
indblik i en central international dagsorden, hvor kulturen er
omdrejningspunkt
• 11. september 2019 kl. 7.30-9.00 – under overskriften
”Kultur vs. Erhverv Battle” tager en af landets bedste moderatorer
temperaturenpå lysten til at udvikle kultur og erhverv med et
internationalt udsyn.

Tid og sted

Pris

Tilmelding

Onsdag den 13. februar 2019
Kl. 7:30 - 9:00

Arrangementet er kun for medlemmer
af Erhverv Norddanmark for hvem
deltagelse er gratis.

Tilmelding skal ske via formularen
på www.erhvervnorddanmark.dk

Utzon Center
Slotspladsen 4
9000 Aalborg

Ved afbud efter tilmeldingsfristen eller
ved udeblivelse faktureres kr. 250 excl.
moms.

Erhverv Norddanmark • Nyhavnsgade 2 • 9000 Aalborg • Telefon 98 16 06 00 •
info@erhvervnorddanmark.dk • www.erhvervnorddanmark.dk

Tilmeldingsfrist tirsdag
den 31. januar 2019 kl. 12:00

Hovedsponsor
- Vores engagement giver dig handlekraft.

