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Det var den
rationelle logik

der sendte høns i små bure og gjorde burhøns
til en masseproduktion. 
Var det okay? Var det en god idé?
For mange var det ikke. Empatien vågnede
langsomt og en kreativ helhedstænkning slap
hønsene fri.

Den rationelle logik kan tilbyde os 
løsninger og svar på en del. Men 
alene og uden forbindelse til hjertet og
kreativiteten vil den komme med svar og
løsninger, der er kyniske og beregnende.
 



Derfor skal vi
have hjertet og
kreativiteten med
- også i ledelse

I dag betragtes kreativitet som en af de mest
nødvendige egenskaber hos ledere i det 21.
århundrede. Den kreative evne er en
nødvendighed bl.a. fordi, vi med den udvikler
evnen til at se nye helhedsløsninger.
Det er iPhone, andelsbevægelsen, Aarstiderne,
Lego, højskolerne o.m.a. gode eksempler på -
lokalt som globalt.



Vi har alle
iboende et
kreativt
potentiale

men vi skal have en indre forbindelse til vores
kreativitet og som alt andet, skal den kreative
muskel trænes.
Kreativitet handler ikke "bare" om at kunne
opfinde den originale idé eller kunne udtrykke
sig kunstnerisk.
Det handler om at kunne se nye mulige
forbindelser, der kan skabe nye helheder og
bæredygtige løsninger. 



Workshoppen er
for jer:

som har lyst til at bevæge jer ind i den
kreative del af jer selv og træne jeres
kreative tænkning 
der er modige nok til at lade jer udfordre
og tør eksperimentere – i en tryg og
tillidsfuld atmosfære 
der er optaget af at skabe nye, bedre og
mere helhedsorienterede løsninger
som drømmer om at have en hel dag, hvor
I sammen lader jer lede gennem kreative
processer, der åbner jeres individuelle og
fælles perspektiver



På workshoppen
får I:

En hel dag i kreativitetens tegn designet
eksklusivt til ledere
En fælles oplevelse, som skaber et nyt og
bedre afsæt for jeres kreative tænkning
som ledere
Et friskt og kreativt blik, der gør jer i stand til
at se nye løsninger på ”gamle” problemer
En øget tillid til at stole på jeres idéer og
kreativitet



Forbered jer på
en anderledes
dag

hvor kunstsprogene og de æstetiske
læreprocesser vil være de dominerende

der ledes af to kreative, erfarne og
kompetente facilitatorer, der generøst vil
øse af deres viden, indsigt og erfaring

- og selvfølgelig god energi ad libitum!



Lene Værge

har siden 2012 ejet og drevet virksomheden; nordic
empowerment, der udbyder workshops, kurser og Den nordiske
mentoruddannelse. Alt sammen med afsæt i den frisættende
tilgang – empowerment og det narrative. Lene har tidligere været
leder af en selvejende kulturinstitution og i det offentlige. Hun er
uddannet underviser fra Nr. Nissum Seminarium, har studeret
litteraturhistorie og gennemført et 3årigt forløb i det personlige
lederskab ved European Leadership.
 
Empowerment tilgangen er en del af Lenes dna og hun har et
skarpt blik, der spotter negative strukturer, normer og fortællinger,
der forhindrer mennesker i at komme til udtryk.
Desuden har Lene en særlig kærlighed til sprog og litteratur og er
selv en dygtig historiefortæller, der skriver fiktive og faglige tekster.
Senest har hun skrevet fiktiv ledelseshistorie gennem en
eksperimentel samskabelsesproces med ledere fra forskellige
faglige områder.
Lene er en eftertragtet workshopfacilitator og underviser, der
nyder anerkendelse og respekt i både den offentlige og private
sektor. 



Susanne B. Storm

har siden 2012 ejet og drevet virksomheden; Æstetisk Læring, der
udbyder workshops, kurser og foredrag. Susanne er uddannet
Cand. Pæd. Pæd. Psyk og skuespiller. Udover at holde foredrag
og undervise i drama, kreativitet, æstetiske læreprocesser og
skuespillerens værktøjer – har hun også undervist i Teori U og
bidraget til bogen; Æstetiske læreprocesser i teori & praksis.  
Susanne har en dyb teoretisk viden om kreativitet og æstetiske
læreprocesser og omsætter ubesværet akademisk viden og
forskning til levende og aktive undervisningsredskaber. På
udvalgte workshops deler hun generøst ud af hendes redskaber
til professionelle workshopfacilitatorer og undervisere fra både
offentlige uddannelsesinstitutioner og private organisationer. 
Som det kreative menneske Susanne er, sætter hun gerne sig selv
i spil som skuespiller i filmprojekter. Ligesom hun gerne bevæger
sig ind i andre kunstneriske udtryksformer, blandt andet har hun
senest skabt video-installationen; The groomed child. 
Susanne er en eftertragtet workshopfacilitator og
foredragsholder, der høster ros og anerkendelse i såvel den
offentlige som private sektor. 



Få forbindelse

LEDERENS  V IS IONSVÆRKSTED

SUSANNE B. STORM
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kontakt@aestetisk.dk
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lene@nordicempowerment.dk
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