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Den helt nye, årligt tilbagevendende kulturformidlingspris Artbeat Prisen blev
i går uddelt for første gang. Modtageren er aalborgensiske Platform4, som har
inddraget kommunikationen i sit kreative og kunstneriske arbejde.
Kulturminister Marianne Jelved (R) overrakte prisen ved ceremonien på
Teater Grob på Nørrebrogade i København. Og hun overrakte prisen med
denne begrundelse:

»Vi lever i en tid, hvor begreberne kreativitet og innovation bruges særdeles
flittigt af både forskere, kulturaktører og politikere. Hvis nogen skulle være i
tvivl om, hvad begreberne betyder, bør man så afgjort kaste et blik på
Platform4, for her findes de i en sjældent konkret – ja, i en ligefrem
håndgribelig form.

Men én ting er at være kreativ og innovativ; en anden er samtidig at kunne
formidle sine bedrifter, så genklangen, synligheden og den gensidige
inspiration sikres – langt ud over projektets egne grænser og dets
umiddelbare komfortzone. Det mestrer Platform4 på forbilledlig vis«.

Det er virksomheden Have Kommunikation, der har taget initiativ til Artbeat
Prisen for at sætte fokus på kulturformidlingen. Prisen går til et projekt eller
en aktør inden for kulturlivet, som har kombineret det kunstnerisk
nyskabende med det formidlingsmæssigt fremsynede.

NYT OM NAVNE 31. JAN. 2013 KL. 08.00

Aalborgensere får Artbeat-
pris

VINDERTEAM. ArtBeat Prisen gik i går til Platform4 fra Aalborg ? fra venstre Christian Villum,
Lina Bergstrøm og Thomas Petersen.
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Navne 

En jury har i det seneste halve år kigget på formidlingsprojekter og -aktører
inden for det kulturelle felt over hele landet. De nominerede til den første
Arbeat-pris var Kulturen på News, Spotify og Ananassen foruden Platform4. 

I juryens motivationstekst om valget af Platform4 hedder det bl.a., at
»Platform4 opstod i sommeren 2008 på baggrund af et initiativ taget af
Aalborg Kommunes erhvervsafdeling, Aalborg Universitet og det kreative
vækstlag i Aalborg.

Missionen har været at skabe en eksperimenterende legeplads, som kunne
danne ramme for mødet mellem kunst og teknologi. Platform4 trådte allerede
efter kort tid i karakter med Blip Festival, som er verdens største festival for
8-bit-musik. 

Der er tre U’er, der kendetegner Platform4: Det uformelle, det
ukonventionelle og det uforudsigelige. Platform4 er samtidig et forbilledligt
eksempel på det formidlingsmæssigt nytænkende«. 

Fra næste år kan alle kulturbranchens aktører få mulighed for at komme med
indstillinger til Artbeat Prisen.

navne@pol.dk
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'Fagre voksne
verden'-
instruktøren Mike
Nichols er død
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Tv-journalist Lone
Zilstorff er død
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Ord-elskende biskop
holdt omverdenen i
kort snor

DØDSFALD 11. NOV. KL. 18.38

Kunsthistorikeren Øystein Hjort er død

DØDSFALD 11. NOV. KL. 14.58

Tidligere biskop Jan
Lindhardt er død

Connie Hedegaard bliver
formand for ny miljøfond
ØKONOMI 28. NOV. KL. 17.00

Ukendt godsejer
bliver årets mand
for bordenden

NYT OM NAVNE 30. OKT. KL. 10.00

Hæderspris: Lisbet
Dahl skal helst
nydes på stedet

NYT OM NAVNE 1. OKT. KL. 15.00

Det danske
kunstlivs godfather
takker af
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ØKONOMI 15. AUG. KL. 20.17

Kvindelig
provokatør
udnævnt til en af
Nordens største
tænkere

NYT OM NAVNE 9. JUL. KL. 09.00

Kulturelle
partnerskaber
styrket i CKU

NYT OM NAVNE 5. JUL. KL. 10.00

Nyt kongepar
kommer på
kæmpeopgave

NYT OM NAVNE 30. JUN. KL. 09.00

Ung superformidler
bliver ny
teologiprofessor

NYT OM NAVNE 15. JUN. KL. 08.00

Salman Rushdie

NYT OM NAVNE 12. JUN. KL. 12.43

Danmarks
havemand nr. 1 får
sprogpris

Komite afhører skattechef: »Hr. Nicholson,
løj De for os, sidste gang De var her?«
Hvis politikere ikke bryder sig om skattesystemet i Luxembourg, er det
deres eget ansvar at lave reglerne om, mener skattechefen for
PricewaterhouseCoopers.

DØDSFALD 8. DEC. KL. 19.16

Eigil Jørgensen er død

KULTUR 3. DEC. KL. 15.30

Rolling Stones-musiker død
af skrumpelever

MUSIK 26. NOV. KL. 11.35

75 i dag: 'Proud Tina' har aldrig ladet sig
begrænse
Megastjernen Tina Turner er kommet langt siden opvæksten i Nutbush.

INTERNATIONALT 23. NOV. KL. 11.41 DØDSFALD 20. NOV. KL. 23.55
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Forsiden lige nu 

Mangeårig Washington-
borgmester er død

Royal rebel med 40 titler
har danset af

FILM & TV 20. NOV. KL. 14.20

'Fagre voksne verden'-instruktøren Mike
Nichols er død
Filmmanden, der modtog både Oscar, Emmy og Tony, blev 83 år.

BØGER 18. NOV. KL. 13.24

70 år: Ingen burde være
Suzanne Brøggers
forfatterskab foruden

DØDSFALD 17. NOV. KL. 08.37

Tv-journalist Lone Zilstorff
er død
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KLIMA OPD. 14. DEC. KL. 08.22

Klimaforhandlere i Peru når til
enighed om slutdokument
Efter forhandlinger gik i overtid, er COP20-forhandlerne enige om slutdokument.

Organisationer: Lima-dokument skuffer
Læs også: Udmattede delegerede
hev sluterklæring om klima i hus
Efter at have forhandlet på overtid er landene
på klimakonferencen COP20 blevet enige om
et slutdokument.

Lima-erklæring udløser lettelse:
Bedre end ingenting

REJSER 14. DEC. KL. 10.55

Cimber-direktør: Passagererne
mærkede intet til kursskifte
Passagerfly og russisk militærfly var ikke tæt på sammenstød, siger direktør.

Wammen: Rusland skal
passe på
Forsvarsminister kalder russisk flyvning for
»farlig og helt unødvendig«.

Læs også: Passagerfly fra Cimber var
tæt på katastrofe over Østersøen

ØKONOMI 14. DEC. KL. 07.13

Med Uber gennem København:
Hurtigt og nemt, men knap så
billigt
Appen gjorde for nylig sit indtog i Danmark. Vi tog en tur med Uber og Omar.

DANMARK 14. DEC. KL. 10.29

Hund stod bag brutalt
dådyrdrab i Dyrehaven

DANMARK 14. DEC. KL. 09.43

Bilist mister
livet efter
sammenstød
med hus
Ægtepar slap uskadt, da bil
torpederede deres hus, men bilisten
omkom.
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DEBATTØRER 14. DEC. KL. 10.35

Bo Lidegaard: Når vi bliver et våben i
vore modstanderes hænder
Frie medier er fanget i et ubehageligt dilemma, når de bliver brugt som våben i
hænderne på Islamisk Stat.
 2 kommentarer

MAD OG DRIKKE 14. DEC. KL. 11.14

Indisk restaurant i forstaden er en
trist oplevelse
Kardemomme bød på tørt kød, sandet sauce og krystalliseret is.

SUNDHED 13. DEC. KL. 22.30

Læger lytter for lidt til
patienter og pårørende
Regeringen vil bruge 300 millioner til at inddrage patienter.

Danmark

Politik
Skyggekabinettet
Uddannelse
Samfund
Vejret

Magasinet

Interview
Feature
Klassikere
Portrætter
Fortælling

Internationalt

Europa
Ebola-epidemi
USA
Rusland
Mellemøsten

Kultur

Film & tv
Musik
Medier
Bøger
Kunst

Debat

Leder
Kronik
Debattører
Dagens tegning
Debatregler

PolitikenPlus 

Fingerring
Fingerring i forgyldt sølv med
ferskvandsperle. Ringen er
enkelt i sit udtryk med perler
som giver den et eksklusivt
præg. Ringen er justérbar og
passer derfor de fleste, på
den ene eller anden finger

Champagnekassen 6 fl.
Oplev hvor godt den ægte
Champagne kan smage, og
hvor mange smagsnuancer
den kan byde på.

Coco de mer
Coco de mer er en nød.
Verdens største. Op til en halv
meter lang kan den blive ? og
når den er tungest, vejer den
30 kg.

Bamser
Alle Én Gry & Sif produkter er
håndlavet i Nepal af meget
dygtige medarbejdere som
hovedsagligt er kvinder. Ulden
kommer fra New Zealandske
får. Alt forarbejdningen af den
rå uld bliver udført i Nepal

Bezzerwizzer Mini - Året de…
Årets mandelgavehit med 600
spørgsmål om store og små
begivenheder fra året der gik -
fra kultur til politik og fra
sport til sladder.

Pluspris 359 kr.
Alm. pris 449 kr.

Køb 

Pluspris 1.550 kr.
Alm. pris 1.824 kr.

Køb 

Pluspris 1.300 kr.
Alm. pris 1.500 kr.

Køb 

Pluspris 279 kr.
Alm. pris 349 kr.

Køb 

Pluspris 99 kr.
Alm. pris 130 kr.

Køb 

AVISARKIV
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