
Det gyldne match
Nordiske fugle er navnet på en ny produktserie, 
som kunstmaler Britta Kristensen og guldsmed 
Pil Würtz fik ideen til på et Boostmøde
Britta og Pil mødte hinanden på iværksætteruddannelsen Boost 1.1, og det var under det sidste fællesarrangement, ideen 
blev født til det, der allerede er blevet en publikumssucces.
Konceptet er, at Britta Kristensens ikoniske fugle udformes i sølv af Pil Würtz, og hvert smykke sælges sammen med et lille 
kvadratisk landskabsbillede, som smykket kan monteres på, når det ikke er i brug. På den måde kommer smykket ind i 
billedet.
Pil Würtz er ansat i forretningen Guldsmed Nyborg i Rudkøbing, og det utraditionelle team af en designer, en guldsmed og 
en forretningskvinde i indehaveren Tine Nyborg gør, at konceptet på under to måneder kom fra ide til marked.
- Vi aftalte en hård deadline, for vi ville gerne lancere konceptet til open by night fredag den 13. september, fortæller Pil.

Samskabelse
Både Britta og Pil tændte på ideen om at koble billedkunst og smykker, og det blev hurtigt til flere fælles arbejdsmøder, hvor 
de konkrete ideer til konceptet blev udtænkt og afprøvet. Begge havde travlt med andre projekter i sensommeren, men de 
investerede alligevel aftener og weekendtimer i at få alt klar til premieren i september.
Britta nåede også at skrive en pressemeddelelse, og ugeavisen Øboen bragte nyheden på forsiden få dage før premieren. 
Allerede samme dag blev det bemærket, og efterspørgslen i butikken begyndte inden de to havde varer nok.

Meget at tale om
Tæt op under deadline måtte de tre parter i samarbejdet til at sætte en pris på smykkekunsten. Det gav en del dialog, inden 
niveauet blev lagt fast på 2000-3000 kroner afhængigt af smykkets type. De tre aftalte en intern fordeling af indtægterne 
ved salget, og da næsten alt var udsolgt på kort tid, er fokus rettet mod vækst.
 - Da vi mærker, at det her har potentiale til at blive rigtig stort, er det klart, at vi må tale om målgrupper, produktions- 
    kapacitet, markedsføring, rettigheder og meget mere, siger Britta Kristensen.
 - Nu er det godt at have redskaberne fra Boost at arbejde med, mener hun.
Netop nye kreative koncepter og ”skæve” samarbejdsformer er en væsentlig del af visionen bag Boost uddannelsen, 
og Britta og Pils ”Nordiske fugle” kan ikke være et bedre eksempel. 

FAKTA
Pil Würtz (th) er erfaren guldsmed og ansat ved Guldsmed 
Nyborg i Rudkøbing.
Britta Kristensen (tv) er mangeårig kunstner, musiker og 
foredragsholder med bopæl på Tåsinge.

Hjertestormerne 
kommer

Fremtidsfabrikken Sydfyn står bag uddannelsesforløbene Boost Sydfyn, mentorordning, netværksevents og meget mere. 
Fremtidsfabrikken er et Udvikling Fyn projekt finansieret af EU Socialfond og regionale udviklingsmidler. Projektet foregår 
i de fire sydfynske kommuner Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø, der alle er partnere i projektet. Læs mere på 
www.fremtidsfabrikken.com og www.boostsydfyn.dk
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