Upptäck kreatörer på ny plattform
PRESSMEDDELANDE 2017-06-29
Look for skill är en ny gratis webbplattform för kulturella och kreativa tjänster i Europa, som hjälper
kreatörer att nå ut till en bred publik lokalt, nationellt och internationellt samt skapar möjligheter till
samarbeten över gränserna. En testversion publicerades i april 2017 och idag lanseras plattformen officiellt.
https://lookforskill.com/
Ett litet familjeföretag i Botkyrka har utvecklat plattformen Look for skill. ”Vår målsättning är mångfalden
av människors kunskaper och färdigheter på de kulturella och kreativa områdena i Europa ska bli synliga och
blomstra.” säger Inger Boman, en av grundarna.
Under Botkyrka Pop-Up i Almedalen den 6-7
juli arrangeras mötesplatsen “How to use
digitalisation to create growth within Cultural
and Creative Industries?”, då besökarna kan
bekanta sig med plattformen Look for skill och ta
del av de kreativa tjänster som kreatörer runt om
i Europa redan nu erbjuder.
Grundarna vill göra det lättare att hitta kreativa
personer på nätet. ”Vi vill lyfta fram såväl
traditionella som nyskapande hantverksformer
och konstnärliga uttryckssätt.” säger Alexandra
Tsigotsides, medgrundare, som också hoppas att Look for skill ska öka affärsmöjligheterna för kreativa
frilansare och kulturutövare samt stimulera till givande samarbeten dem emellan.
Och redan nu finns ett exempel på det! Den 7 juli arrangeras evenemanget Looked for skill and found it - en
release av ett publicerat samarbete genom lookforskill.com. ”Tre sånger till dikter av Bo Setterlind” av
Karin Merazzi Jacobson presenteras. Tonsättaren Karin Merazzi Jacobson var med och testade plattformen
och fick då kontakt med två andra medlemmar – en bokförläggare och en illustratör. Med deras hjälp
förverkligar hon nu drömmen om att ge ut sitt ungdomsverk.

Tid och plats för Look for skill i Almedalen
Besök Look for skill den 6 juli, kl. 09:00 - 22:00 och den 7 juli, kl. 09:00 - 20:00. Föredraget Looked for
skill and found it - en release av ett publicerat samarbete genom lookforskill.com.”Tre sånger till dikter av
Bo Setterlind” av Karin Merazzi Jacobson presenteras hålls den 7 juli kl. 18:00 - 18:30.
Adress: Björkanderska Magasinet (ingång på baksidan av huset), Korsgatan 24, Visby.
https://www.facebook.com/events/395971004092484/

För mer information och kontakt med arrangören
Look for skill, Alexandra Tsigotsides, Tel. +46 737773285
Epost: contact@lookforskill.com

https://lookforskill.com/
Tonsättaren Karin Merazzi Jacobson
http://www.jacobsonsfactory.org/
Tel. +41 79 664 43 14

