
En musik- og oplevelsesarbejdsplads for mennesker med funktionsnedsættelser



Vi er foran, bagved og midt i musikken 

Lavuk Entertainment går efter at skabe en udvikling, hvor vores medarbejdere, og mennesker med funk-
tionsnedsættelser generelt, bliver aktive kulturforbrugende medborgere frem for passive  kulturbrugere. 

Med Lavuk Entertainment får vi mulighed for at sikre brugerinddragelse og medbestemmelse, og skabe 
en inkluderende arbejdsplads. Vores medarbejdere er kompetente kulturambassadører med et særligt 
blik for handicapområdet, og på eventbureauet er vi alle: Ide- og eventmagere, bookere, afviklere, til-
rettelæggere, specialister og kollegaer. 

FÆLLESSKAB · MEDBESTEMMELSE · ANSVAR · SAMARBEJDE · INKLUSION                   

Om os

Lavuk Entertainment er et nystartet eventbureau og en socialpædagogisk oplevelsesarbejdsplads under 
§ 104. Vi tilbyder et spændende og indholdsrigt arbejdstilbud med fokus på musik og events, og vores 
medarbejdere visiteres af Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Eventbureauet er født ud af den 
årlige musikfestival Lavukstock, og har adresse i Svanemøllehavnen på Østerbro i København. 

Lavuk Entertainment består af 8 unge medarbejdere samt pædagogisk personale, som sammen arbejder 
med at arrangere og afholde kulturelle arrangementer. Vi lægger vægt på de ansattes interesse for musik 
og kultur som et omdrejningspunkt for vores hverdag. For at kunne arbejde i Lavuk Entertainment skal 
man være fyldt 18 år, være selvtransporterende og kunne mestre basale ting i hverdagen på egen hånd.

ENERGI · LIGEVÆRD · RESSOURCER · EKSPERTISE · UDVIKLING                    



Vores hverdag

På Lavuk Entertainment er medarbejderne på arbejde 4 dage om ugen, tirsdag er fast hjemmedag. 
Mødetiden er som udgangspunkt 9.00 til 15.00 på vores kontor i Svanemøllehavnen, men ind imellem 
har vi også ture ud af huset, aften-arrangementer og weekendarbejde.  Vi er en levende og omskifte-
lig arbejdsplads, og for at skabe overskuelighed i hverdagen udarbejder vi rullende månedsskemaer 
til medarbejderne. 

 
Til daglig arbejder vi blandt andet med: 
 
• Research
• Idéudvikling
• Formidling
• Booking
• Promovering af vores events
• At planlægge, arrangere og afvikle arrangementer 

KULTURBÆRERE · OPLEVELSER · MULIGHEDER · DRØMME · FREMTID  

På scenen

Lavuk Entertainment arbejder med kulturelle arrangementer i bred forstand, og vi kan hyres til en lang 
række opgaver inde for feltet. I 2016 arrangerer og afvikler vi eksempelvis 3 større musikfestivaler for 
mennesker med funktionsnedsættelser og deres netværk. Vi arbejder med populære kunstnere på den 
danske musikscene, gode handicapfaciliteter, overkommelige priser og højt til loftet. 

Og vi sætter udviklingshæmmede mennesker i centrum; som ressourcepersoner der har mulighed for at 
invitere deres familie og venner med til fest.  

Udover musikfestivaler arbejder vi med mindre koncerter, fester og events og vi er altid friske på en ud-
fordring og åbne for en snak om, hvordan vi kan gøre netop dit arrangement til en succes.
. 

FORDYBELSE · STRUKTUR · PUSTERUM · FLEKSIBILITET · AKTIVITET



Familien LAVUK

Lavuk Entertainment er en del af den overordnede organisation LAVUK. LAVUK består af i alt 5 selv-

ejende og selvstændige tilbud, målrettet mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser:

• FUK: Fritids- og Ungdomsklubben
• Voksenklubben
• Skolen på Borgervænget: En særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
• Pibergården: Dagtilbud for voksne med aktiviteter der tager udgangspunkt i naturen
• Lavuk Entertainment: Eventbureau og oplevelsesarbejdsplads

Du kan læse mere om LAVUK her: www.lavuk.org

SAMMENHÆNGSKRAFT · RELATIONER · NETVÆRK · UNGDOMSLIV · BROBYGGER  



KONTAKT

Lavuk Entertainment
Svaneknoppen 7a
2100 København Ø
Telefon [+45] 21 58 06 91
entertainment@lavuk.dk
www.lavukentertainment.dk

Dialog og samarbejde

Hos Lavuk Entertainment ser vi muligheder i stedet for begrænsninger. Vi er 
interesserede i spændende udfordringer og opgaver, og i stærke partnerska-
ber og samarbejder der kan skubbe udviklingen, synligheden og kvaliteten 
af kulturelle tilbud på handicapområdet fremad. Derfor er vi altid åbne for en 
snak om mulighederne for at skabe noget sammen, og du er meget velkom-
men til at ringe eller skrive til os for at høre mere og evt. aftale et møde med os. 

Følg os på:

 facebook.com/lavukentertainment

 @lavukinsta


