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FREMTIDSFABRIKKEN – DIT KREATIVE HOTSPOT? 
Vi skal have et fantastisk kreativt iværksætterhus i Svendborg. Derfor 
holder vi en innovativ workshop, hvor kommende brugere og andre 
kreative kan komme med deres idéer og ønsker til huset, identiteten, 
netværket og alle de aktiviteter, som skal gøre huset til Sydfyns 
kreative hotspot. Vi skal turde drømme stort, og CHRISTIAN STADIL 
kommer og inspirerer os med "I bad med Picasso - sådan bliver du 
mere kreativ". Du finder invitation og program HER.  

Tirsdag den 13. november 2012, kl. 12.30-17.30 
Tømmerværkstedet på Frederiksøen, Svendborg 

 

 
 

PROCESSEN FREM TIL ET NYT KREATIVT HUS  
Svendborg Kommune og Fremtidsfabrikken har i september 2012 
igangsat en forundersøgelse af en permanent placering af 
Fremtidsfabrikken som et kreativt iværksætterhus i Svendborg. 
Kalmer & Hvass arkitekter står for selve brugerundersøgelsen, hvor vi 
skal finde ud af, hvordan LYNfabrikken, Republikken og andre 
succesfulde huse har gjort, og hvordan vi vil gøre det her på Sydfyn. 
Du kan læse mere om andre kreative huse, spørgeskemaundersøgelse, 
interviews, workshop og resten af processen lige HER.  

 

  

ØHAVSFERIE MED BOOST 

Du kan nu tage på Øhavsferie 
de Lux med tre boostere. Det 
er Nina Brandt Jacobsen fra 
Travelling Heels der arrangerer 
og markedsfører ferien, Karen 
Elberg fra Meet the Locals der 
er guide på turen, og Magnus 
Maack fra R&M Gastronomi der 
laver picnics med sydfynske 
specialiteter. 
 

 
 
www.travelheels.dk 
www.meetthelocals.dk 

www.rm-gastronomi.dk 

Du kan købe bogen ”I bad med 
Picasso – sådan bliver du mere 
kreativ” hos Troels boghandel, 
der er med i tømmerværkstedet 
den 13. november 
 

Stem på vores booster 
Susanne Pejstrup som 
Årets Kvindelige 
Iværksætter 

på linket HER 
 

http://www.fremtidsfabrikken.com/pdf/Fremtidsfabrikken_invitation_og_program_WEB.pdf
http://www.kalmerhvass.dk/
http://www.fremtidsfabrikken.com/3-iværksætterhuse.html
file://Odknet.dk/dfshdrev/BMF/Øvrige/Udvikling%20Fyn/Projekt%20og%20Udvikling/Fremtidsfabrikken/Kommunikation/Nyhedsbrev/www.travelheels.dk
file://Odknet.dk/dfshdrev/BMF/Øvrige/Udvikling%20Fyn/Projekt%20og%20Udvikling/Fremtidsfabrikken/Kommunikation/Nyhedsbrev/www.meetthelocals.dk
file://Odknet.dk/dfshdrev/BMF/Øvrige/Udvikling%20Fyn/Projekt%20og%20Udvikling/Fremtidsfabrikken/Kommunikation/Nyhedsbrev/www.rm-gastronomi.dk
http://ivaekstprisen.ivaekst.dk/stem.php?id=1
http://ivaekstprisen.ivaekst.dk/stem.php?id=1
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GLOBAL INSPIRATION TIL BOOST 2.0’ERNE 
24 kreative iværksættere fra Boost 1.0 er fortsat på Boost 2.0. 
Forløbet er startet med at Global Inspiration, hvor deltagerne ser 
på deres virksomheder i et internationalt perspektiv – lige fra 
konkrete markedsmuligheder til inspiration fra konkurrenter. 
 

PIA ER NY FABRIKSARBEJDER 
Pia Frandsen starter som ny fabriksarbejder på 
Fremtidsfabrikken. Hun er civilingeniør og 
billedkunstner, har arbejdet i det offentlige og 
i det private og har været selvstændig. Hun er 
som skræddersyet til at booste Sydfyn! 

  

NYE HOLD KOMMUNALE BOOSTERE 
45 kommunale medarbejdere med erhvervskontakt fra de fire 
sydsfynske kommuner Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og 
Ærø er netop startet på Boost Sydfyn NU. De følger i fodsporet på 
de 44 første deltagere. De udvikler sig selv og serviceydelserne i 
kommunerne, og vi kommer til at mærke effekten på Sydfyn! 
 

BOOST DROP IN PÅ SVENDBORG BIBLIOTEK 
Kom og se hvordan du kan bruge Erhvervspunktet i din virksomhed. 
Deltag i en workshop med Asbjørn Bourgeat, Svendborg Bibliotek 
og Hanne Raunsmed, Fremtidsfabrikken, læs mere HER. 

Mandag den 5. november kl. 15.00-17.00 
Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg 

 
 
 
 
 
 

 

INTERNATIONAL 
FOTOGRAF PÅ ÆRØ 

Camilla Jørvad Knudsen er 
selvlært fotograf med – som 
hun siger - et intuitivt kreativt 
øje. Hun fotograferer brudepar 
på Ærø, heraf mange 
udenlandske par. Det gør hun 
så godt, at hendes udenlandske 
kunder også bruger hende til 
andre betydningsfulde foto-
opgaver i udlandet.  
 

 
 
Camilla har specialiseret sig i 
destinationsbryllupper. I 
sommers var hun i Basel for at 
fotografere og lige nu er hun i 
Texas. Hun deltager i Boost 1.1 

www.camillajorvad.com  
 

MOD TIL SUCCES PÅ ÆRØ 
Vi kender det alle. Der er noget vi er bange for. Enten lidt eller meget. Vi har 
ligefrem inddelt vores forskellige former for angst i kategorier. Hvad har det 
med iværksætteri og vækst at gøre? Kom denne aftenstund – hvis du tør – og 
få sammenhængen serveret på et sølvfad. 
 
Sammen med Ærø Turist- og Erhvervsforening inviterer vi til MOD TIL SUCCES. 
Det er en netværksevent med foredrag og workshop med Peter Julius, der i det 
daglige arbejder med udvikling af små og store organisationer. 

 
Torsdag den 15. november, kl. 18.00-20.30, Hotel Ærøhus, Vestergade 38, Ærøskøbing 

Du kan tilmelde dig arrangementet post@arre.dk  eller 62521300 senest den 10. november – Det er gratis 

http://www.boostsydfyn.dk/Boost%20NU/Prsentation_af_Boost_Sydfyn_NU.pdf
http://www.fremtidsfabrikken.com/60-boost-drop-in.html
http://www.camillajorvad.com/
mailto:post@arre.dk

