
til det 3. nyhedsbrev 
fra Gigging-4-Living.

Velkommen

Vi har allerede afsluttet 18 måneder 
af projektet, og vi ønsker at bringe dig 
ajour med alle de seneste nyheder og 
opdateringer fra vores projektteam! 

Vores arbejde indtil videre.

Partnerne er meget motiverede og stolte 
af det arbejde, der er udviklet indtil videre. 
I løbet af de næste seks måneder af 
projektet vil vi færdiggøre arbejdet med 
vores EduZines og Infographics og lancere 
nationale pilotaktiviteter for at teste det 
undervisningsmateriale, vi har udviklet med 
dansere, skuespillere og musikere i vores 
lande. 

For at forberede sig på de sidste 6 måneder 
i projektet har Gigging-4-Living partnere 
arbejdet hen over sommermånederne og 
ind i efteråret for at færdiggøre EduZines og 
Infographics på engelsk. Disse materialer 
uploades nu til projektet MOOC til test med 
dansere, skuespillere og musikere i hvert 
partnerland. 

Samtidig oversætter partnere fra Portugal, 
Danmark, Spanien, Tjekkiet, Tyskland og 
Cypern disse undervisningsmaterialer til deres 
nationale sprog for at støtte piloteringen af 
disse ressourcer med udøvende kunstnere i 
deres lande!

Fra den 17.  til den 21.  oktober 2022 
deltog 21 udøvende kunstnere - dansere, 
skuespillere og musikere - i tværnational 
træning på Malta.

Hostet af Malta College of Arts Science and 
Technology (MCAST) deltog disse kunstnere i 
workshops for at teste undervisningsmaterialet 
og dele deres erfaringer med at være udøvende 
kunstnere i den digitale tidsalder. For at 
understøtte dette deltog udøvende kunstnere 
i en workshop om sociale mediefærdigheder 
og samarbejdede derefter om at producere 
en kort video for at fange, hvordan de har det 
med at udøve deres håndværk i den digitale 
verden. Dette var en meget engagerende og 
værdifuld træningsbegivenhed.

Tværnational træning på 
Malta.

Bliv involveret
For at få adgang til vores Gigging-4-Living 
træningsmaterialer til dansere, skuespillere 
og musikere, eller for at lære mere om vores 
lokale træningsplaner, kan du besøge: https://
www.giggin4livingmooc.eu/ og kontakte din 
lokale partner i dag.
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