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FIRE BOOSTERE ER NOMINERET TIL PRISER 
Du kan stadig nå at stemme på vores boostere. Bare gør det – også 
selv om det er lidt bøvlet med oprettelse af en brugerprofil! 
 

NOMINERET TIL GAFFA-PRISEN 2012 
Jullie Hjetland og Henrik Marstal har sammen dannet duoen White 
Flag Society. Debutalbummet Surrender udkom i september 2012.  

Douen er nomineret til to Gaffa priser: Årets danske band og Årets nye 
danske navn. Magasinet GAFFA uddeler priser til musikkunstnerne på 
baggrund af aktuelle udgivelser, og det er læsernes pris. 

Jullie Hjetland er med på Boost Sydfyn 1.1. Hvis hun vinder, giver hun 

gratis koncert, så gå ind og stem på hende. Du kan stemme på White 

Flag Society til og med den 23. november - så gør det nu. 

Gaffa Prisen uddeles den 6. december på Bremen Teater, København 

 

 

 

 

 

 

NOMINERET SOM ÅRETS KVINDELIGE IVÆRKSÆTTER 
Susanne Pejstrup rådgiver danske og internationale mælkeproducenter 
om Lean, logistik, arbejdsrationalisering og ledelse. Susanne deltager 
på Boost Sydfyn 2.0 – læs artiklen om hende i Syddanmark NU her.  

Susanne er nomineret til IVÆKSTprisen som Årest Kvindelige 
Iværksætter. IVÆKSTprisen er folkets og iværksættermiljøet pris. 

Du kan stemme til og med den 25. november – så gør det nu. 
Prisfesten finder sted den 4. december hos Deloitte i København 

 

 

 

 

 

 

NOMINERET TIL DANISH APP AWARD 2012 
Søren Kleeberg har vækstvirksomheden AppFactory, der har udviklet en kæledyrs 
app. App’en har over 10.000 downloads, og den er udviklet sammen med 
radiodyrlæge Kim Qvist og i samarbejde med Dyrenes Beskyttelses alarmcentral. 

Kæledyrs App’en er nomineret til Danish App Award 2012, der er App-branchens svar 
på filmbranchens Bodil. Prisuddelingen finder sted den 30. november i Dansk Design 
Center, København. 

Søren var med på Boost Sydfyn 1.0. Du kan se ham i Fynske Firstmovers på TV2Fyn 
den 28. november kl. 19.15 eller 21.55. 

  

NOMINERET TIL 
KULTURPRISEN 2012 

Anneline Köhler Juul er som 
initiativtager til kulturfestival-
en Dage med Brecht nomineret 
til Svendborg Kulturpris 2012. 
Anneline er nomineret fordi hun 
har et utroligt drive, er inspire-
rende, nytænkende og har en 
særlig evne til at sammensætte 
mennesker, så fantastiske ting 
opstår. Hun forstår at dyrke og 
udvikle festivalens 
internationale potentiale. 

Kulturprisen uddeles den 8. 
december i Borgerforeningen 
Kulturhus Svendborg. 

 

Anneline var med på Boost 
Sydfyn 1.0 og har nu gjort sin 
drøm om et danseteater til 
virkelighed med danse-
forestillingen Spis min gris på 
Baggårdteatret. 

www.sartdanseteater.dk  

Stem på vores booster 
Susanne Pejstrup som 
Årets Kvindelige 
Iværksætter 

på linket HER 
 

Stem på vores booster 
Jullie Hjetland som 
Årets danske band og 
Årets nye danske navn 

på linket HER 
 

http://www.boostsydfyn.dk/Artikler/Artikel_fra_Magasinet_Syddanmark_NU_Okt_2012.pdf
http://www.sartdanseteater.dk/
http://ivaekstprisen.ivaekst.dk/stem.php?id=1
http://ivaekstprisen.ivaekst.dk/stem.php?id=1
http://gaffa.dk/prisen#frontpage
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INTENST KREATIVT HOTSPOT I TØMMERVÆRKSTEDET 
Mere end 100 iværksættere og kreative ildsjæle var samlet til en 
intens eftermiddag den 13. november i Tømmerværkstedet på 
Frederiksøen i Svendborg. I en workshop arbejdede de med 
konceptet for et kommende kreativt hus – og senere var Christian 
Stadil på med inspiration om kreativitet og meget mere.  
Se film, fotos, præsentationer og flere forslag fra workshoppen på 
www.fremtidsfabrikken.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FAKE IT 
TILL YOU 
MAKE IT 

 

FACILITETER 
 Café og showroom åben 

for offentligheden 
 Multifunktionelt rum 
 Grøntsagsdyrkning på 

taget 
 Værksteder og scene 
 Legeaktiviteter og spil 
 Leder og pedel 

 
 Et rum til eftertanke 
 Leder og pedel 

 

WORKSHOP forslag EKSTERNE BRUGERE 
 Andre kreative huse i byen 
 En Ærøbo, der netværker 
 Uddannelsesinstitutioner 
 Galleriejere/kunstnere der 

bruger huset til udstillinger  
 ”Seniorkonsulat” 
 Havnens brugere 

 
 
 

 IDENTITET 
 Co-branding af huset 

og de interne brugere  
 Et sted i nu’et med liv 

og bevægelse 
 Bazar stemning uden 

regler for ”dit og dat” 
 

INTERNE BRUGERE 
 Etablerede i samspil med Nyetablerede – og spontane idémagere 
 Grafisk design, Reklamebureau, Webdesignere, Kunst malere, Industrielle 

designere, Grafittimalere, Fotografer, Arkitekter, TV selskab, Tøjdesigner 
 KOMA-KURT eksperimenterende i eventkunst, medie, multimedie, teater, 

spoken words, ikke en virksomhed – men en gruppe. 
 Kasper er ny udviklingschef for Eccos nye udviklingsafdeling i Svendborg 
 Husets leder har sans for mangfoldig sammensætning af brugere 

 

AKTIVITETER 
 Pitchtræning i det blå rum, hvor 

interne og eksterne brugere kan 
øve sig i præsentationer mm 

 International kulturudveksling 
 Netværkscafé og speeddating 
 Møder med etableret erhvervsliv 

 

http://www.fremtidsfabrikken.com/
http://www.fremtidsfabrikken.com/

