
Boost er en 
god fødselshjælper
Kunstner Birgitte Gjøtz Petersen har styrket sit netværk og 
sit blik for hvordan hun bevidst kommer ud med sin kunst
- At have egen virksomhed er som at være gravid, og Boost-uddannelsen har været som en god fødselshjælper, siger Birgitte 
Gjøtz Petersen fra Søndenbro på Sydlangeland.
-  Jeg er meget taknemmelig for at have været med på forløbet, dels fordi jeg har fået feedback fra en række professionelle,  
 og fordi jeg har fået et større netværk, som jo lever også efter uddannelsen, siger hun.
Før Boostuddannelsen havde Birgitte Gjøtz Petersen mest fokus på at skabe sin kunst og det med salg og markedsføring var 
noget, hun nærmest så som et problem. Antagelsen var, at hun jo måtte blive opdaget, hvis hun var dygtig nok.
-  Boost har lært mig, at jeg kan gøre meget for afsætningen ved at bringe min kunst ud til større byer, vælge de udstillinger 
 jeg deltager i mere kritisk og også være åben for at sælge på bestilling til sølvbryllupsgaver, udsmykning eller andet,  
fortæller Birgitte Gjøtz Petersen.

Netværket en styrke
Nogle af de langelandske kunstnere, som har deltaget på Boost har skabt en lille netværksgruppe, og intentionen er at støtte 
hinanden løbende. Det var også i den sammenhæng, at Birgitte Gjøtz Petersen og Gitte Buch blev enige om at gå med i åben 
udstilling i påsken på herregården Broløkke.
-  En fra netværket har også spurgt mig om vi skal have værksted sammen, og selv om en del af mit arbejde fungerer bedst når  
 jeg går alene, har jeg nu fået øjnene op for, at det kan være sjovt ikke at gøre alting i forretningen alene, siger hun.
En anden i netværket har meldt sig som døråbner til et spændende udstillingssted i Hovedstaden, som virkelig ville få rigtig 
mange til at se de maritimt inspirerede værker, så selv om forløbet endnu ikke har sendt Birgitte Gjøtz Petersen til stjernerne, 
som hun siger, så har Boost givet modet til at se kundemuligheder i en større horisont.

FAKTA om Birgitte Gjøtz Petersen 
Autodidakt keramiker. Har siden 1992 eksperimenteret med ler og 
støbninger. Laver skulpturer, unika, relieffer og udsmykning.
En del af Langelandske Kunstnere, som udstiller i NOW Huset i 
Tullebølle 30. juni til 10. august 2013.
www.gjoetz.dk

Psst....Boost

Like it till 
You make it

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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