
Sæt dine faglige og personlige evner i spil som  
frivillig kulturformidler for borgere med handicap 
   

 
Hvis dette lyder som en spændene og lærerig mulighed for                                                                                         
dig så kontakt venligst projektleder                                                                                                                                
Marianne van der Voorn på tlf.: 61 71 82 64 eller 
marianne@frivilligcentervsv.dk 

         

 
 
 
Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby søger i samarbejde med Center for Selvejende 
Dagtilbud Lavuk Stjernen frivillige til et projekt, som har til formål at styrke adgangen til 
kulturelle oplevelser for borgere med handicap. 
 
 

 Som frivillig kulturformidler får du en uddannelse på Statens Museum for Kunst i 
kreative metoder til kulturformidling målrettet borgere med handicap.  

 
 Som frivillig kulturformidler vil du indgå i et undervisningsforløb hos Mediehuset 

København, hvor du vil blive klædt på til at bruge levende billeder og lyd til at 
udbrede kendskabet til, hvordan kulturelle tilbud ved hjælp af kreativ formidling 
kan komme flere mennesker til glæde. 

 
 Som frivillig kulturformidler får du en enestående mulighed for at være med til at 

planlægge og afvikle kulturelle arrangementer for mennesker med handicap. 
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