
INVITATION: WORKSHOPS OM FREMTIDEN PÅ KULTURKASERNEN 

Torsdag d. 1. september kl. 17.00 – 18.00 

I forbindelse med arrangementet ”Åben Kaserne” afholdes 4 workshops, hvor alle inviteres til at være 

med til at forme fremtiden for Kulturkasernen. Meld dig til begivenhederne på facebook – eller duk 

bare op! Lokaler fremgår af skilte i gården. 

 

WORKSHOP 1: ”PAS PÅ PENGENE!” 
Drømmene er store og mulighederne er mange. 

Kulturkasernen kan blive et fantastisk sted med 

inspirerende rammer og store oplevelser. Men hvordan 

skal vi betale for det hele – hvordan kan Kulturkasernen 

klare sig uden tilskud?  
Denne workshop henvender sig til dig, der har gode idéer til 

nye forretningsmodeller, blik for indtjening eller sans for 

finansiering. 

  

 

WORKSHOP 2: ”KUNSTNERNE KOMMER!” 
Kulturkasernen skal være ramme om nye atelier- og 

værkstedsfaciliteter, der skal tiltrække kunststuderende 

fra hele landet. Hvordan kan projektet være med til at 

løfte kunstlivet i Fredericia?  

En workshop for alle, der er interesserede i at finde nye 

måder, hvorpå kunst og kultur kan bidrage til byens udvikling 

og gøre Fredericia til en by med et attraktivt kunstmiljø. 

  
WORKSHOP 3: ”KAN MAN DET?” 
Bygningerne og gården skal fyldes med kunst og kultur. En 

ramme for store oplevelser og masser af plads til udfoldelse. 

Hvad kan der ske i en Kulturkaserne? Hvordan gør vi 

Kulturkasernen til et fantastisk sted at besøge?  
Denne workshop er for dig med de vilde idéer og de store 

ambitioner for Kulturkasernen. Du er vild med kultur og 

fællesskaber og har blik for nye kombinationsmuligheder og 

iværksætteri.  
  

 

WORKSHOP 4: ”SIKKE ET STED!” 
Kulturkasernen har byens bedste beliggenhed, og bygningerne er 

en vigtig del af Fredericias historie. Kan vi værne om historien 

samtidig med, at kasernen kommer til at ligne det, den er: Et 

kulturelt kraftcenter? Hvad skal man møde, når man træder ind i 

gården?  

Hvis synet af de gamle bygninger og kasernegården giver dig masser af 

idéer og nye billeder på nethinden, er det denne workshop, du skal 

deltage i. 

 

www.facebook.com/KulturkasernenFredericia 


