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Henrik Good Hovgaard
Henrik er futurist, fremtidstræner og direktør i Universal Futurist ”Vi specialise-
rer os i at træne virksomheder, organisationer og mennesker i at kunne designe 

fremtiden - skabe nye spilleregler og blive dygtigere, rigere og mere frie.”

Charlotte Falkentoft
Charlotte er cand. scient i idræt. Hun er administrativ leder på Det Kongelige 

Teaters Balletskole og tidligere konsulent og teamleder i Team Danmark.
Charlotte har i hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med talentudvikling og high 

performance, primært i sportens verden og siden 2017 i scenekunstens verden.

Morten Lautrup-Larsen
Morten er  cand. polit og vicedirektør i Slots- og Kulturstyrelsen. Han var tidligere 
vicedirektør i Kulturstyrelsen og har desuden arbejdet i Fødevareministeriet som 
vicedirektør, afdelingschef og som ministersekretær. Morten har arbejdet i både 
EU og Nordisk Råd og som selvstændig, hvor han drev konsulentvirksomheden 

Green Light Advice. 

Trine Boesen
Trine er udannet fra det Kongelige Danske Kunstakademi i 2002 og har arbej-
det, som udøvende kunstner siden. Hun har udstillet i New York, Basel, Napo-
li, Beijing, Shanghai, Seoul, Berlin, Køln, Newcastle, Stavanger og på museer i 
Danmark, som Arken, Trapholt, Kunsten, AROS, Brandts, Nikolaj Kunsthal, Viborg 
Kunsthal og Rønnebæksholm. Trines værker findes  i adskillige udenlandske og 

danske samlinger. 

Søren Taaning 
Søren er uddannet cand. scient. pol  og  MFA fra kunstakademiet i København. 
Han er optaget af hvordan kunst kan understøtte og berige vores hverdag, ved 
at udfordre vores fantasi og gøre os mere åbne og modtagelige over for nye ud-
fordringer. Det har han bl.a. gjort ved at være medstifter af Deep Forest Art Land 
– Skovsnogen mellem Hering og Billund og ved at arbejde med kunstnerisk ta-

lentudvikling som leder af Dansk Talentakademi i Holstebro.

TUK
Tænketanken for Ungekultur består af frivillige unge med stærke kunst- og kultur-
profiler fra hele landet. Gruppen skal være med til at kvalificere Slots- og Kultur-
styrelsens arbejde med ungekultur og agere som sparringspartnere og medudvik-
lere af nye nationale initiativer på området. Gruppen er sammensat med vægt på 
diversitet i forhold til geografi, køn, alder, kompetencer og interesser. Fra TUK del-
tager Pernille Lund Olesen og Valdemar Klinken fra henholdsvis Aarhus og Køge.

Ole Thøger Nielsen
Ole er Musik- og Kulturskoleleder på Musikhøjskolen på Frederiksberg

Han har været musikskoleleder siden 1993 og arbejdet som MGK-leder siden 
1995. I årene 1980-1995 arbejdede Ole som aktiv musiker. Han er uddannet i 

DK og USA. Musik- og Kulturskolers kerneopgave er talentudvikling

Forsidefoto: Stemning fra ShowUp Talenttræffet Holstebro 2019. Foto: Jon Kristensen www.fotograf.jonkr.dk



 

 

 
 

 

09:45 Ankomst og morgenmad  
10:10 Velkomst ved udvalgsformand Linda Frederiksen, Næstved Kommunes Kultur- og 

Demokratiudvalg 

10:15  ”AKTIVÉR DIN FUNK” - De nye spilleregler for vores samfund, talentudvikling og udvalgte 
egenskaber vi skal mestre i fremtiden / Henrik Good Hovgaard Chief futurist på UNIVERSAL 
FUTURIST tidl. Future Navigator 

11:15  LIVE-PERFORMANCE - Næstved Talentskole 

11:30  I MIDTEN AF DET HELE. Unge fra Næstved Talentskole interviewes af Tænketanken for 
ungekultur (TUK) om motivation og om at være på vej og have talent. 

12:00  Frokost 

_________________________________________________________ 

13:00 – 14:00 
GUL Salon - MODET - VALGET – DRIVKRAFTEN. Billedkunstner Trine Boesen fortæller om 
sine muligheder og valg forud for sin uddannelse som billedkunstner.    
Sted: Udstillingsbygningen 

BLÅ Salon - UNDERVISERENS MAGI. Talentudvikling med fokus på kompetenceudvikling 
hos undervisere og fokus på træningsmiljø. v/Charlotte Falkentoft fra Kgl. Teaters balletskole 
Sted: Konferencelokalet 

GRØN Salon - 30 ÅR MED GRUNDKURSER. MGK er et velkendt format – hvordan er den 
bygget op og er der transferværdi til andre kunstarter? v/ Musikskoleleder på Musikhøjskolen 
Ole Thøger Nielsen 
Sted: 1. sal 

RØD Salon - MELLERUM ER GODE RUM.:  Om at have et talenthus og om at arbejde i 
mellemrummene på tværs af de kunstneriske fagligheder V/ Søren Taaning leder af Dansk 
Talentakademi i Holstebro 
Sted: Talentskolens Atelier 

____________________________________________________________ 

14:10  Hvad er Talentnettet, og hvad er formålet. Oplæg og spørgsmål.   

14:20  Kulturministeriets indsatser i forhold til talentudvikling og aktuelle aktiviteter på området,  
V/ Morten Lautrup-Larsen, vicedirektør for Slots- og Kulturstyrelsen 

14:40  Afrunding på konferencen  

14:45  Omvisning i udstillingen Into Dimension. Trine Boesen viser rundt i sin egen udstilling. 

15:00  Konferencen slutter  

(Herefter er der netværksmøde fra kl. 15:15 til 17:00 - alle er velkomne) 

 

AKTIVÉR DIN FUNK 
TALENTNETTETS ÅBNINGSKONFERENCE 
 
Tirsdag d. 21. januar 2020 kl. 10:00 – 15:00 
Sted: Herskabsstalden, Rønnebæksholm, Næstved 

 

Ændringer i programmet kan forekomme Version 2.3 201119 



Kim Kim - Weird Electronic Musicperformance. ShowUp Talenttræffet Holstebro 2019 
Foto: Jon Kristensen www.fotograf.jonkr.dk

Fakta om TALENTNETTET
TALENTNETTET er et nationalt netværk for talentudvikling 
indenfor de kunstneriske fag.

TALENTNETTET er et projekt fra Kulturministeriet i samarbejde 
med landets syv talentkommuner og Slots- og Kulturstyrelsen.
Netværket drives af Næstved Kommune. De syv talentkommuner 
er Viborg, Holstebro, Aarhus, Fredericia, Esbjerg, Holbæk og 
Næstved.

Netværket formål er at styrke:

•erfaringsudveksling og videndeling
•samarbejde og koordinering
•udbredelse og kendskab til talentmiljøer

AKTIVÉR DIN FUNK
En konference for dig, der arbejder med unge talenter indenfor de kunstneriske fag.
Konferencen henvender sig primært til undervisere og ledere på kulturskoler, 
talentskoler, højskoler, scenekunstmiljøer, efterskoler, musikskoler m.m. 
Alle interesserede er dog velkomne. Pris for deltagelse 300,- kr. pr. person.

Konferencens primære formål er at lade talentudviklere fra flere kunstarter og hele 
Danmark mødes og dermed skyde netværksarbejdet i gang.
Efter konferencen afholdes det første netværksmøde i talentnettet.

TALENTNETTET.DK


