
 

 

#21 
 
 
HUSET FREMTIDSFABRIKKEN ÅBNER 
Vores flotte nye kreative iværksætterhus Fremtidsfabrikken på 
Svendborg Havn åbner nu. Indvielse og åbning er den 11. november. Du 
kan se programmet for hele åbningsugen på næste side.  
Pånær een start-up-plads og et enmandskontor er alle fuldtidspladserne 
udlejet. Udlejning af de 24 deltidspladser starter i midten af november. 
Der kommer masser af aktiviteter i huset – både for husets indbyggere 
og for andre kreative som gerne vil være en del af husets netværk. 
 

 
 

BOGEN DEN SYDFYNSKE MODEL OG PROJEKTET 
Sammen med åbningen af huset lancerer vi bogen ’Vokseværk i 
netværk – den sydfynske model’. Bogen markerer, at vi nærmer os 
afslutningen på projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn. Den stiller 
samtidig skarpt på den vækst mikrovirksomheder i netværk skaber 
sammen. Og den beskriver den sydfynske model for udvikling, hvor vi 
og alle boosterne arbejder med passion, co-creation og emergens. 
 
Stor tak til bogens forfatter Ida Borch, 
fotograf Geir Haukursson, art director 
Kasper Berens og alle de eksperter, 
undervisere, boostere fra alle forløb, 
rådgivere, kommunale chefer, m.fl. 
som har bidraget til at give bogen 
kant, substans og lægge op til debat. 
Du kan købe bogen til åbning eller 
læse den på vores web efterfølgende. 
 

STRATEGI-SEMINAR OM DESIGN OG KREATIVE ERHVERV 
Kom til strategi-seminar om design og kreative erhverv i Region Syddanmark den 28. november i Billund.  
Vær med til at debattere mulighederne for design og kreative erhverv.  
Læs mere her: http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm453978 
  

INDBYGGERNE 

Fra den 1. november huser 
Fremtidsfabrikken foreløbig flg. 
kreative virksomheder og helt 
nye iværksættere: 

Dansk Skybrud Rådgivning 

Vid & Sans 

Socialfagligt Fokus 

Hauervig Research ApS 

Den gode Oplevelse 

Out Of The Box 

Partus 

Dualog 

Reklamepigen 

Optimist.nu 

Susanne Magelund Indretning 

Berens Bureau 

Bager Holdings ApS 

Trendservice.dk 

Social Plexus 

Relationer.dk 

I midten af november åbner vi 
deltidspladserne, hvor 
iværksættere to vilkårlige dage 
om ugen kan tage plads i de 
åbne kontorer.  

www.fremtidsfabrikken.com  

http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm453978
http://www.fremtidsfabrikken.com/
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ÅBNINGSUGE (UGE 46) 
 
TIRSDAG, DEN 11. NOVEMBER 
 
10.00-12.00 Lyden af iværksætteri ved Rasmus Skovmand, Lyden af Fyn 

Workshop hvor der arbejdes med historier og lyden af iværksætteri. 
Hvordan lyder iværksætteri på Sydfyn?  
 

13.00-14.30 Åbent hus ved Susanne Linnet Aagaard 
Kom med på tur rundt i huset og hør om visioner, tanker og temaer 
 

15.00-18.00 Indvielse og åbning af det kreative iværksætterhus Fremtidsfabrikken og 

Lanceringen af bogen ”Vokseværk i netværk – den sydfynske model” og 

Reception for byggefirmaer, politikere, samarbejdspartnere og de 
kreative iværksættere, som er Fremtidsfabrikkens omdrejningspunkt 

 
 

ONSDAG, DEN 12. NOVEMBER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TORSDAG, DEN 13. NOVEMBER 
 
09.00-15.00 Workshop i Det Mobile Fablab med co-creation og 

innovation ml. forskellige virksomheder/brancher/ 
værdikæder. Kom tættere på de digitale teknologier fx 
tegning, 3D-print, laserskæring, rapid prototyping mm.  
 

15.00-16.30  Koncert med lyden af iværksætteri ved Lyden af Fyn 

Den skabte lyd fra tirsdags workshop præsenteres med 
humor, musik, historie, der inddrager publikum.  
 

17.00-20.00 Springboards for kreative mikrovirksomheder med 
rådgivere fra Boost Bizz Network i panelerne 

 
 

FREDAG, DEN 14. NOVEMBER  
 

09.00-12.00 Kreativ på Kommando ved Kirsten Krogh, Out Of The Box 

Workshop om at lade effektivitet og kreativitet gå hånd i hånd og få 
mere ud af dét, som allerede er. Læs mere her 
 

09.00-15.00  Workshop i Det Mobile Fablab med co-creation og innovation ml. 
forskellige virksomheder/brancher/værdikæder 
Læs mere her 

 

09.00-12.00  Vind eller forsvind på Internettet ved Martin 
Nielsen, Omondo. Workshop om Online Marketing  
 

  

13.00-15.00 Brug for en ekstra hånd? ved Jakob Kristiansen, 
SDU Erhverv. Kom og hør om mulighederne for 
samarbejde med studerende 

Tilmelding til kontakt@fremtidsfabrikken.com 
senest den 5. november 

http://www.lydenaffyn.dk/
http://www.fremtidsfabrikken.com/Events/Program%20Lyden%20af%20Sydfyn%202710.pdf
http://www.fremtidsfabrikken.com/Events/Program%20Lyden%20af%20Sydfyn%202710.pdf
http://www.detmobilefablab.dk/
http://www.kulturregionfyn.dk/begivenheder/kulturkaravanen-lyden-af-fyn
http://www.fremtidsfabrikken.com/Events/Program%20Lyden%20af%20Sydfyn%202710.pdf
http://www.fremtidsfabrikken.com/Events/Program%20Lyden%20af%20Sydfyn%202710.pdf
http://www.fremtidsfabrikken.com/Program%20Springboard%20-%20endelig.pdf
http://www.fremtidsfabrikken.com/Program%20Springboard%20-%20endelig.pdf
http://www.out-of-the-box.dk/
http://www.fremtidsfabrikken.com/Events/Program%20for%20kreative%20på%20Kommando%202014%2011%2014.pdf
http://www.detmobilefablab.dk/
http://www.fremtidsfabrikken.com/Events/Program%20Workshop%20Det%20mobile%20Fablab.pdf
http://www.onmondo.dk/
http://www.onmondo.dk/
http://www.fremtidsfabrikken.com/Events/Program%20Vind%20eller%20forsvind.pdf
http://www.sdu.dk/Samarbejde
http://www.sdu.dk/Samarbejde
mailto:kontakt@fremtidsfabrikken.com

