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Andreas Spinner Nielsen - CV 
 

Kernekompetencer 

• Engageret og nærværende 

• Undervisning  

• Projektkoordinering 

• Inddragelsesprocesser og brugerinvolvering 

• Designtænkning, kreativitet og æstetiske læreprocesser 

• Stor viden indenfor sprog, kulturhistorie, kunst, design, arkitektur 

 

Erhvervsforløb 
2018- til nu Freelance kulturformidler, guide og projektudvikler 

 
- Underviser og projektudvikler på samarbejde med KBH Syd, Nationalmuseet og Arbejdermuseet med 

fokus på udvikling og afvikling af museumsforløb- og byvandringer for nytilkomne borgere se mere på 

https://www.culinn.dk/videoarkivet/ og på https://www.kbhsyd.dk/nyheder/dsa-kursister-

besoeger-nationalmuseet/ 

- Freelance skribent for Byportalerne.dk – se hvad der sker i din by! 
- Undervisning og omvisninger på Sorø Kunstmuseum (løst tilknyttet) 

 

2017-2018 (aug.-jun.) Rummets Sprog 

Udvikling af læringsrum på skoler og biblioteker. Freelance kommunikationsmedarbejder med fokus på 
strategisk udvikling og kommunikation. Videointerviews, brugerundersøgelser, fotodokumentation, 

projektkoordinering, hjemmesideopdatering og SEO. 
 

2016- 2017 (dec-jan) CKI – Center for Kunst og Interkultur 

Virksomhedspraktik på CKI Center for Kunst og Interkultur som udviklingskonsulent. Projektudvikling og 

fundraising.  
 

2013- 2016 Kultur- og Fritidsforvaltningen København 

Udviklingskonsulent og projektleder i afdelingen Skole og Fritid (tidligere Integration og Fritid). Brobygger ml. 

skoler, foreninger og kulturhuse indenfor idræt, friluftsliv og kultur. Projektleder for det treårige projekt 
KulturBoost med støtte fra Bikuben Fonden. Udvikling af kulturtilbud i udsatte byområder.  

 

2011-2013 (aug-feb) Børne- og Ungdomsforvaltningen København 
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Projektleder i By X - Københavns Kommunes Videnscenter for borgerinddragelse i børnehøjde. Procesforløb 

med børn og unge i forhold til konkrete byudviklingsprojekter som skoler, parker, vejanlæg m.m. 

 

2010-2011 (aug-marts) Københavns Museum og Skoletjenesten 

Projektleder i formidlingsafdelingen på Københavns Museum. Ansvar for udvikling af undervisningsmateriale til 

udstillingen At blive københavner og supervision og træning af museumsundervisere. 

 

2009 –2010 (maj-jun) ARKEN Museum for Moderne Kunst og Skoletjenesten 

Undervisning- og  udviklingsansvarlig  (barselsvikariat) med særligt fokus på udvikling dialogbaseret 
undervisning, arkitekturformidling og filmproduktion. 

 

2008 – 2009  (jan-mar) DAC - Dansk Arkitektur Center 

Projektleder DAC l Undervisning. Udvikling af undervisningsforløb om arkitektur, byliv og bæredygtighed for 
skoler og gymnasier. Omvisninger og byvandringer for voksne. 

 

2007-2008  (jan-dec) Den Frie Udstillingsbygning 

Undervisningsansvarlig med fokus på udvikling af kunstnerworkshops og faste forløb for skoler 
Billetsalg samt omvisninger for voksne. 

 

2006-2009  (aug-jan) Designmuseum Danmark 

Formidler og underviser børn, unge og voksne.  Udvikling af læringssitet www.designprocessen.dk 
 

2002-2005  (dec-okt) Louisiana Museum for Moderne Kunst 

Studentermedarbejder og underviser i Børnehuset og Skoletjenesten +  voksenomviser.  

 

2003 – 2007  (aug-jun) Onkologisk afdeling Rigshospitalet 

Afholdelse af kunstværksteder for børn på kræftafdelingen. Jeg startede projektet i fællesskab med en 
hospitalslærer med økonomisk støtte fra Børnecancerfonden. 

 

Referencer 
Referencer oplyses gerne på opfordring 
 

Uddannelse 
• Sep. 1998 – sep. 2006  

Mag. art i kunsthistorie og sidefag i italiensk fra Københavns Universitet.  

• Sep. 2000-jun. 2001      
Institut for kunsthistorie på Concordia University, Montreal, Canada. 

• Aug. 1993 – jun. 1996  

Sproglig student fra Frederiksborg Gymnasium i Hillerød. 
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Kurser og workshops 
2016 Brugervenlighed og grafisk design – 6 ugers kursus i SEO, online markedsføring og web KEA.  

2015 Arbejdsmiljøuddannelse samt MED- uddannelse. 
2011               Certificeret projektleder i Prince 2 Foundation og Practitioner  

2009-2011      Medborgerskab og museumsundervisning – del af projektgruppe for 7 museer i Kbh. og   

Kulturarvstyrelsen. 

Formidlingsprodukter 

2009 film ”Jeg har jo et helt liv her! – Vestegnen som utopi, plan og dagligdag” . Film om Ishøj og 

Vestegnen for unge.  Varighed 30 min. i forbindelse med ARKENs tre-årige udstillingsprojekt UTOPIA støttet af 

NORDEA Fonden. Facilitering af fiimvisning- og debataftener på museet.  
 

2007-2008 website ”DESIGN - fra idé til brug ”. Undervisningssite til skoler og gymnasier om 

designprocessen. Udført med støtte fra Undervisningsministeriet og Kulturministeriet via E-museumspuljen 

samt Skoletjenesten. Samarbejde ml. Designmuseum Danmark, Trapholt i Kolding. www.designprocessen.dk.  

 

2008-2010 artikler og undervisningshæfter 
• At blive københavner – undervisningsmateriale til udskoling for Københavns Museum 2010. 

• Arkens Arkitektur, undervisningsmateriale til ARKEN 

• Mirò Kunstens Gartner, undervisningsmateriale til ARKEN 

• Det gode liv på Vestegnen. Artikel i KLUB ARKEN, nr. 25, september-december 2009. 

• Modernistisk Arkitektur i Danmark – frisind, sundhed og demokrati. Artikel i 

undervisningsantologien Tendenser i mellemkrigstiden, Skoletjenesten og Golden Days, 2008. 

• Yes is more – Hvordan arbejder arkitekten – undervisningstegneserie om arkitektens arbejdsproces. 

Dansk Arkitektur Center 2008.  

 

Netværk 
Skoletjenesten, Børnekulturens netværk samt kontakter i Københavns Kommune, foreninger, boligsociale 
medarbejdere og diverse kulturinstitutioner.  

 

Udlandsophold  
2005 Italien. Undervisningsassistent ved MAMbo  Museo d’Arte Moderna a Bologna.  

1998- 2001 Canada. Franskkurser L’Universite de  Montréal  og bachelorstudie i kunsthistorie på Concordia 

University Montreal.  

1997-1998 Italien. Kurser i Italiensk og kunst på Scuola di Michelangelo Firenze.  

 

Sprog 
Dansk Modersmål 
Engelsk Flydende i skrift og tale 
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Italiensk Godt kendskab i skrift og tale 

Fransk Kendskab i skrift og tale 

Tysk Kendskab i skrift og tale 
Svensk Godt kendskab i skrift og tale 

 

IT 
MS-Office 

E-doc (journalisering)  
Adobe photoshop 

Wordpress + SEO værktøjer 

Linkedin, Facebook m.m.,  
 

Kørekort  
Til almindelig bil 
 

Familie  
Min familie består af Lotte Ørskov-Hesse og vores to drenge på henholdsvis 8 og 4 år.  
 
Fritiden tilbringer vi sammen med venner og familie. Vi sætter pris på at cykle, gå og løbe i naturen. Vi opsøger 
kulturarrangementer og engagerer os i lokale oplevelser.  
 
  


