Seminar
Torsdag den 24. nov.
kl. 14-16
Vævernes Hus, Komtessefløjen
Kattrup Gods
Kattrupvej 22
4450 Jyderup

nye initiativer og modeller for
kultur- og turismevirksomheder

– en begynderguide for unge
iværksættere og foreninger

V

estsjælland gennemgår i disse år en positiv udvikling, der via øget
kulturbevidsthed skal booste bosætningen og skabe arbejdspladser.
Iværksætteri og kulturturisme er væsentlige elementer i denne udvikling.
Foreningen Vævere i Vestsjælland har det sidste år været i gang med EUprojektet »Vævernes Hus – Udvikling af et turistkoncept og etablering af en
turismevirksomhed«. Af konceptet har vi uddraget en replicerbar model,
som forhåbentlig kan inspirere unge iværksættere og foreninger til at opstarte kulturturismevirksomheder.
Seminariet vil foruden en præsentation af Vævernes Hus og vores model
også omfatte et oplæg ved en anden lokal iværksætteraktør, Jyderup Højskole, som har igangsat en lang række spændende og nytænkende initiativer.
Vi glæder os til at se jer.
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Arrangør: Vævernes Hus

kl. 14.00
Velkomst ved Kathrine Brandstrup og Gitte Karlshøj, Væverne Hus

kl. 14.05 - 14.35
Forstander Poul-Henrik Jensen, Jyderup Højskole, fortæller om deres projekter
og arbejde. Et særligt fag om iværksætteri og kulturledelse har skabt Cafe Habibi,
videreført Skarresø Camping, Lerchehuset og Jyderup Byhave. Højskolen vil også
berette om arbejdet med integration af flygtninge

kl. 14.35 - 14.55
Kathrine Brandstrup fortæller om Vævernes Hus og det koncept, der skal
profilere kultur- og turismevirksomheden fremover

kl. 14.55 - 15.05
Spørgsmål

kl. 15.05 - 15.20
Pause

kl. 15.20 - 15.55
Gitte Karlshøj fremlægger den replicerbare model, vi har uddraget
af turismeprojektet Vævernes Hus
Spørgsmål og diskussion

s

kl. 15.55
Afrunding og tak for i dag
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