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Anbefaling
Kathrine Abel været ansat som eventkoordinator og dramaturg ved Aarhus Musikskole fra
1.08.2016 til 1.02.2017 i forbindelse med kulturbyåbningen af Aarhus 2017 og Flaskepost til
fremtiden; en familiebegivenhed med ca. 900 medvirkende børn og unge, og mere end 5000
publikummere.
Kathrine har været involveret i alle dele af udviklingsproces og afvikling og har således fungeret
som min assisterende projektleder. Vi har bl.a. skabt den overordnede storyline fra invitation og
markedsføring sammen, og lavet videreudviklende forankring ind i Musikskolens strategiske
projekt: flaskeposter.dk.
I forbindelse med sin ansættelse har Kathrine bidraget til fundraising og vi har sammen rejst
omtrent 240.000,- kroner i løbet af hendes ansættelse. Hun har skaffet sponsorprodukter og
egenhændigt stået for tæt kontakt med store virksomheder i forbindelse med afviklingen.
Kathrine har endvidere haft ledelsesansvar over projektgruppen, bestående af et vekslende
antal praktikanter og projektansatte. Hun har dagligt skullet bevæge sig selvstændigt mellem
den overordnede ledelse af projektet og hands on praktiske opgaver, ligesom hun har stået for al
dokumentation på sociale medier. Kathrine har håndteret en lang række forskelligartede
opgaver:
- event storyline og dramaturgi
- æstetik og udtryk
- procesdesign og projektledelse
- invitation, markedføring og PR
- fondsøgning og sponsorkontakt
- tekstproduktion og formidling i øvrigt

- kommunikation mellem mangeartede
samarbejdspartnere
- social media management
- generelt forestillings-produktion
- design af inddragende workshopforløb
- diverse praktiske kreative opgaver

Kathrine har sans for de større sammenhænge og kan se nye potentialer og har derfor været
med til at sætte nye mål og retninger for Flaskepost-projektet. Hun er ikke bange for at være
hands-on og bruge alt hvad hun har med sig i bagagen af netværk og faglige samt personlige
kompetencer. Hun går altid til en opgave med det mål at finde den bedst mulige vej og resultat.
Det gør hun selvstændigt og med stort engagement og opsøger selv relevante samarbejdspartnere og kontaktpersoner.
Kathrine er ærlig om sin egen formåen – ikke bange for at stille de spørgsmål der skal til for at
kunne udføre opgaven og ikke bange for at prøve nyt – og tillærer sig også lynhurtigt nye
kompetencer/programmer/viden. Hun har været en god og vellidt kollega og har bidraget med
godt humør, ny inspiration og gnist til vores arbejdsplads.
Jeg kan derfor kun på det varmeste anbefale Kathrine.
Med venlig hilsen
Gunnild de Ridder
Århus Musikskole , Vester Allé 3, 8000 Århus C
Telefon 89409928, Mobil 21379481
gbs@aarhus.dk, musikskolen@aarhus.dk

Udtalelse på Kathrine Abel
Kathrine har i perioden januar 2014 – august 2014 arbejdet på sit interventionsspeciale i oplevelsesøkonomi på Familiekontor Vest. Her har hun observeret, interviewet og sparret med
henholdsvis rådgivere og Signs of Safety konsulenten.
Samarbejdet med Kathrine har været behageligt fordi hun altid er tydelig og direkte, og har
skabt en vished omkring hvad hun laver og hvorfor. Yderligere har hun også formået at stille
gode og åbne spørgsmål, som har skabt refleksion hos den enkelte og skabt basis for individuel udvikling for Signs of Safety konsulenten.
Hendes evne til at kommunikere sine observationer og overvejelser, er konstruktiv og skaber
refleksion. Disse observationer og overvejelser er skarpe, nuancerede og inspirerende.
Kathrines evner indenfor udvikling og kommunikation (samt hendes brug af relevante faglige
redskaber) har ledt til et kreativt produkt, og en refleksiv proces, som vil blive toneangivende
for den videre udvikling af det professionelle niveau på Familiekontor Vest, og på den lange
bane gøre at vores rådgivere bliver endnu dygtigere til at hjælpe de familier i nød, som vi har
ansvaret for.
Familiekontor Vest giver Kathrine Abel de bedste anbefalinger og ønsker hende held og lykke
fremover.

Steen Bach Hansen
Signs of Safety Konsulent
Familiekontor Vest
41 85 45 33
Sbha@aarhus.dk

20. Januar 2016.

Kathrine har været i et projektforløb hos os i 9 uger, hvor hun udarbejdede en slutbrugeranalyse af vores Skandinaviske marked i projektgruppe med tre øvrige akademikere.
Analysen er baseret på både kvalitative og kvantitative undersøgelser og resulterede i en
meget flot og brugbar rapport, som blev bakket op af en professionel intern fremlæggelse.
Rapportens resultat vil danne baggrund for vores fremtidige måde at gribe markedsføringen
an på.
Kathrine fungerede som projektleder og udviste gode evner indenfor styring og ledelse. Hun
har et godt øje for procestilrettelæggelse og forståelse for kommunikation på tværs af
interessenter. Kathrine er analytisk skarp, ligesom hun kommunikerer tydeligt med, og til,
sine kollegaer.
Jeg ønsker Kathrine alt det bedste fremover.
- Camilla Simonsen

Potential in Action er et frivilligt 9-ugers projektforløb udbudt af Jobcenter Aarhus.

Udtalelse v. Kathrine Abel
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Kathrine har været ubeskriveligt værdifuld for vores virksomhed.
Lige siden begyndelsen af vores kunstneriske virke, har vi været meget afhængige af
hendes kreativitet i forbindelse med scenekunst. Hendes sjældne evne til at tænke
strategisk og følge op på det teoretiske med konkrete, håndgribelige resultater, har
medvirket til at løfte kvaliteten af vores arbejde ud af vækstlagets sump, og givet os
mulighed for at vokse og blive professionelle. Hun har meninger, og formår at gøre dem
konstruktive i forbindelse med enhver skaberproces. Hun er enormt loyal, og har i vores
sags tjeneste ydet en indsats der overgik min og mine kollegaers forventning.
Kathrine har været tilknyttet GelderaK siden 2009, og det er ganske sigende at vi har haft
hyret hende så ofte som det var økonomisk muligt, helt indtil 2014. Kathrine er fortsat
tilknyttet virksomheden som konsulent, i forbindelse med kreativ rådgivning.
Kathrine er synonym med kvalitet, ufravigelig arbejdsmoral og beslutsomhed. Hun vil være
en fantastisk fangst til enhver arbejdsplads. Hun får min varmeste, og mest oprigtige,
anbefaling.
Christian S. Hersker
Instruktør // GelderaK
Vesterbro Torv 1-3
8000 Aarhus C
++45 40794332
www.gelderak.dk
www.facebook.com/gelderak

”Jeg har i forbindelse med en række kunstprojekter været heldig nok til at arbejde sammen
med Kathrine Abel, og hver gang har det været en fornøjelse at opleve hvor struktureret,
ordentligt og selvstændigt hun formår, at arbejder på tværs traditionelle faggrænser.”
Kristoffer Ørum, kristoffer@oerum.org
Artist - uddannet fra Goldschmidt College i London og det Kongelige Danske Kunstakademi.

”Kathrine Abel har jeg arbejdet sammen med i flere år før hun tog til Universitetet i Aarhus.
Allerede som helt ung, og i gymnasietiden, udviste hun en fremragende evne til at analysere,
fortolke og komme med ideer i vores teater og i mine teaterproduktioner, hvor hun flere
gange fungerede som assistent. Hendes forståelse for teatersproget var hurtigt meget
veludviklet og til stor glæde for vores samarbejde. Et par forestillinger har hun selv
instrueret, og altid med stor originalitet. Hun er et erfarent, inspirerende og originalt
teatermenneske, som vil tilføre enhver teaterarbejdsplads en stærk ressource.”
Thomas Hauger, tlf. 28113704
Instruktør i Teatret DRAKOMIR, Ribe, tidligere formand og generalsekretær for DATS Landsforeningen for dramatisk virksomhed, og Verdenspræsident for International Amateur
Theatre Association aita/iata

”Jeg havde fornøjelsen af, at arbejde sammen med Kathrine Abel, da vi sammen
arrangerede et levende rollespilsscenarie på Fregatten JYLLAND. Her lavede hun et
imponerende relationsnetværk karaktererne imellem, som hun selv og hendes
skrivehjælpere, fik skrevet ind i rollerne. Hun var god til at holde folk op på deres aftaler. Og
gjorde et fantastisk arbejde med at holde projektet fokuseret, og med at sortere i inputs.”
Bjørn Holm, bjoernholm@gmail.com
Tidligere formand i Einherjerne – Århusiansk liverollespilsforening.

