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Frivillighedskultur – rekruttering & fastholdelse – i 

kunst- og kulturbranchen 
  

Der udvikles gode og gedigne kunst og kulturprojekter i Kulturregion 

Storstrøm, men hvordan sikrer man som aktør/projektleder, at der er 

hænder til at løfte opgaven? 
  
Som medlem af Netværket Kulturstrømmen inviteres du til en aften fuld af inspiration, teori, praksis 

og anekdoter om frivillighedskultur. Hvordan rekrutterer man? Og hvordan fastholder man 

efterfølgende de frivillige kræfter?  
  
Det sker: Torsdag 18.november fra kl. 18-21, på spillestedet STARS, Algade 84, 4760 Vordingborg 

 

Det er gratis at deltage. Der er aftensmad, og pladserne fordeles efter det først-til-mølle-princippet.  

 

Tilmeld dig via linket inden søndag 31.oktober: https://surveys.enalyzer.com?pid=k3s3hehu 

 

Senest 1. november får du svar på, om du har fået plads. Evt. Ledige pladser udbydes derefter.     

 

Program: 
 

18.00 – 18.30 tjek-in inkl. aften måltid 
18.30 – 18.35 Velkomst V/ Trine Marxen, koordinator (barselsvikar) i Sekretariatet for 

Kulturregion Storstrøm 
18.35 – 19.05 Hvordan organiserer spillestedet STARS 

opgaverne i det daglige, og hvordan 

lykkedes det dem at fastholde og skabe en 

stærk frivillighedskultur?  

 

Det kommer Simon Sandfeld, 

spillestedsleder & booker på STARS med 

nogle bud på. 

 
 

 

19.05 – 19.15 Spørgsmål    
19.15 - 20.15 Hvilke overvejelser er gode at gøre sig ifm. 

Rekruttering af frivillige? Og hvordan kan 

man fasteholde/engagere efterfølgende?   

 

Oplæg & øvelser af Ole Rasmussen, leder i 

Center for Frivillighed og Ledelse samt 

foreningskonsulent i COOP.  

 

 

20.15 – 20.45  
 

Spørgsmål og opsamling 

20.45 – 21.00  tak for i aften 

https://surveys.enalyzer.com/?pid=k3s3hehu
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Om STARS 
STARS er et regionalt spillested, placeret midt på gågaden i Vordingborg. 

Udover musik og koncerter, præsenteres bl.a. også stand-up samt 

arrangementer, der co-produceres med foreninger og andre interessenter. 

Siden 1998 har de afholdt over 1500 koncerter/arrangementer.  

 

STARS har udover 5 ansatte, en mindre hær af frivillige kræfter – STARS 

CREW - som står for alt fra teknik og afvikling, til bardrift, billettering, 

garderobe, madlavning og alle andre former for opgaver, der skal til for at 

lave gode koncertoplevelser. 
 

 

 

 

 

Om Ole Rasmussen  

Ole arbejder til daglig med strategisk ledelse, udvikling og undervisning på 

kortere og længere uddannelses- og kursusforløb om frivillighed. Det sker 

både internt i Muskelsvindfonden og Grøn Koncert samt eksternt i frivillige 

og offentlige organisationer, som arbejder med frivillighed.  

 

I juni i år startede Ole også som foreningskonsulent i COOP, der har ca. 600 

frivillige bestyrelser.  
 

 

 

 

 

 

 

… Om Netværket Kulturstrømmen: Netværkets formål er at knytte bånd mellem både ens og 

forskelligartede aktører, udveksle viden og erfaringer samt at tilbyde kompetenceudviklende 

aktiviteter til gavn for alle, der har med kulturen at gøre, på tværs af kulturlandskabet i 

Kulturregionen (Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Stevns, Vordingborg kommuner).  
  
Netværket Kulturstrømmen er et projekt, der blev igangsat under den tidligere kulturaftale, og som 

derfor afsluttes ved udgangen 2021. Sekretariatet i Kulturregion Storstrøm er facilitator/projektleder 

for Kulturstrømmen, og står for den afsluttende evaluering. 

 

Ved spørgsmål kontakt koordinator i Sekretariatet Trine Marxen på mail: marxe@faxekommune.dk 

eller telefon 21 77 42 27.  
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