
 

 DASK - DANSK SKUESPILLERKATALOG V/TOMMY DUUS 2699 3313 INFO@DASK-ONLINE.DK WWW.DASK-ONLINE.DK 

 

 
  

Self-Rais: Få din egen Kulturdonor 
- Skaf rede penge til dit liv som skuespiller 

 

At være eller ville være skuespiller er ikke nogen dans på roser. Det er hårdt 
arbejde og pengene er få og konkurrencen stor. Vi har udviklet en form, som 
måske kunne gøre livet lidt grønnere.  
 
FilmBranchen har også været ramt af krisen og lønninger til skuespiller har været 
nedadgående eller ikke eksisterende. Som skuespiller skal du hele tiden holde dig I gang, 
ved at arbejde frivilligt eller tage kurser af den ene eller anden art. Men det koster penge 
og tid.  
 
Self-Raising konceptet handler I korte træk om, at du selv skaffer dine sponsorer. Vi giver 
så til gengæld dine sponsorer mulighed for at synliggøre sig igennem vores omfattende 
netværk. Som skuespiller, vil du ikke have meget held med at opsøge kontanter hos 
virksomheder, men med vores netværk i ryggen giver du dine sponsorer valuta for 
pengene. Valuta du kan bruge på husleje, mad eller skuespillerkurser! 
 
Ønsker du ikke selv at gøre brug af din Vandregave, hvis du ikke finder udbudet 
interessant, kan du give den videre. Heraf ordet “Vandre”. 
 
Se den aktuelle liste med Vandregaver på: www.kulturpuljen.dk  
 

SKAF  D IG  REDE  PENGE  
- Ønsker du at leve af      
skuespillet? 
- Har du ikke råd til gratis 
arbejde? 
- Ønsker du at efteruddanne dig? 
- Self-Raising, kan være en del 
af løsningen! 
 
BEMÆRK:  
- At skaffe penge kræver en 
indsats. 
- Self-Raising konceptet giver 
dig en anden mulighed. 
 

SKUESPILLERE 
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H vo rdan  skaf fe r  j eg  sponsore r?  
 
Der er mange måder at gribe opgaven an på. Du kan have din helt egen, men vi 
giver her vores bud til inspiration. 
 
Lav en liste over de virksomheder du tror kunne have interesse i at støtte en skuespiller 
som dig og som kunne have værdi i at blive synliggjort bredt i kulturelle sammenhænge. 
Ring til virksomheden. Få fat i beslutningstageren og henvis til dette document. Lav en 
aftale om en opfølgning. 
 
Når du har lukket aftalen, henvender du dig til os over mailen med aftalen og vi kontakter 
virksomheden. Groft estimeret vil det tage dig 4 timer med forberedelse, opringning og 
opfølgning at ringe til 10 virksomheder.  
 
Hvad skal virksomheden betale og hvem får pengene? 
 
Virksomheden donerer ved denne aftale 3000 kr. som er et engangsbeløb. Kulturpuljen.dk 
fakturere virksomheden og når indbetalingen har fundet sted udbetales det fulde beløb til 
dig. Alternativt kan virksomheden indbetale direkte til din konto. Dit arbejde, din 
fortjeneste. 
 

H vad  få r  v i rksomheden  fo r  s in  donat ion :  
 

• Virksomheden oprettes med en profil på www.kulturpuljen.dk  
• Virksomheden modtager en lang række muligheder for eksponering via hjemmesiden, 

som virksomheden selv kan styre. Heriblandt opslag som er synlige for alle besøgende 
på Kulturpuljen.dk 

• Virksomheden optages i Kulturpuljens virksomhedsnetværk som omfatter 200+ 
virksomheder (Se virksomhederne under ”Kulturdonorer” fra hjemmesiden) 

• Virksomheden der donere modtager en særskilt opmærksomhed i vores nyhedsbrev 
som rammer ca. 100.000 modtagere igennem Dansk Skuespillerkatalog og idé- og 
reklamefilmkonkurrencen Kort&Godt (Initiativtagere af Kulturpuljen.dk) 

• Virksomhedens profil vises ”random” i bunden af 12.000 skuespillerprofiler på Dansk 
Skuespillerkatalogs hjemmeside. 

• Denne eksponering ophører først den dag virksomheden selv vælger at opsige sin 
aftale med Kulturpuljen.dk ved at slette sin profil. 

 
Vi henviser til www.kulturpuljen.dk ellers kontakt os med spørgsmål, Tak! 

 
 

1 List dine virksomheder! 

  

2 Ring og find 
beslutningstageren 

 
 

3 Henvis hertil via mail 

  

4 Følg op efter aftale 

 
 

5 Mail os din aftale 

 
GODE RÅD!  
- Spild ikke din tid på store 
virksomheder. 
- Kontakt mellemstore, lokale 
virksomheder. 
- Gør din tale kort og henvis til 
dette dokument. 
- Tag et nej, for et nej. 
 
Kontakt IKKE virksomheder som i 
forvejen er Kulturdonorer! 
 
 

 


