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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.

Vi er i gang med et paradigmeskifte, der
kræver, at vi finder nye og bedre måder at
være i verden på.

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.



Hjerte og
kreativitet skal
være med
- også i ledelse

I 2018 blev det på World Economic Forum slået
fast, at kreativitet er den mest nødvendige
egenskab hos ledere i det 21. århundrede. For
med den udvikler vi evnen til at se nye og
bæredygtige helhedsløsninger.
Det er iPhone, andelsbevægelsen, Aarstiderne,
Lego, højskolerne o.m.a. gode eksempler på -
lokalt som globalt.



Fitness center for
din kreative
muskel 

Kreativitet handler ikke "bare" om at udtænke
en original idé eller om at kunne udtrykke sig
kunstnerisk.
Det handler om at udvikle evnen til at se nye
mulige forbindelser, der kan skabe nye
helheder og bæredygtige løsninger. 
Og som med alt andet, skal den kreative
muskel trænes.
Det gør vi i Ledernes kreative laboratorium 



Workshoppen er
for dig....

der er leder i det private eller offentlige. Måske
er du chef, mellemleder, topleder, teamleder,
projektleder eller hvilken kategori din stilling nu
hører ind under. 

Branche, fag, position og tallet på din løn-
seddel er ligegyldig i denne sammenhæng. 
Det er dig, der vigtig. 

Og selvfølgelig din lyst til at indgå i skabende
processer.



Hvorfor skal du
deltage?

Fordi vi lover, at du blive forstyrret og
udfordret på helt anden vis, end du er vant
til
Fordi du gennem kreative ”Hands On”
arbejdsmetoder, bliver i stand til at se nye
løsninger på ”gamle” problemer
Fordi du gennem kreative processer får
skabt et stærkt fundament for dit arbejde
fremadrettet 
Fordi du får viden og indsigter i praksis, der
gør dig modig og visionær 



Find en metafor

Medbring en fysisk genstand, der kan
symbolisere dine forventninger til dagen i
Ledernes kreative laboratorium

Inden du ankommer på workshoppen får du
følgende opgave:



Forbered dig på
en anderledes
dag

hvor du vil opleve et overflødighedshorn af
kunstsprog og æstetiske læreprocesser 

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

- og selvfølgelig god energi ad libitum!



STED: 
Aarhus Teater

Workshoppen finder sted på et af landets
kulturelle kraftcentre: 
Aarhus Teater i Kampmannsalen 

Teatret skaber den perfekte ramme for
workshoppen, hvor vi kommer til at nyde
det overdådige bygningsværk indefra og
hvor vi kan lade os inspirere af den
kreative og kunstneriske nerve, der hersker
på stedet.
 

 



FORPLEJNING 
PÅ CAFE HACK

Forplejning får vi fra den legendariske Café
Hack – et brasserie og restaurant med højt
gastronomisk niveau, som ligger i
teaterbygningen.
Cafe Hack blev landskendt gennem
radioprogrammet Cafe Hack, der i en
årrække kunne høres hver søndag
eftermiddag på DR P4.
Cafe Hack byder på både morenbrød,
frokost og kaffe/kage 



Lene Værge
Facilitator på workshoppen

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
Facilitator på workshoppen

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. 



HVORNÅR?

DATO: 23. nov. 2021
TID: kl. 9.00 - 16.00
STED:Aarhus Teater 
NORMALPRIS: 10.000 kr.
INTROPRIS: 6000 kr. 

OBS: introduktionsprisen 
gælder KUN til og med 15. oktober 2021
Rabat-kupon kan anvendes på rabatprisen

 



Få forbindelse

T I LMELD  D IG  WORKSHOPPEN  

SUSANNE B. STORM

(+45) 51941894
kontakt@aestetisk.dk

LENE VÆRGE

(+45) 25218935
lene@nordicempowerment.dk

https://nordicempowerment.dk/vare/lederens-kreative-workshop-der-er-ingen-boks/
https://nordicempowerment.dk/vare/lederens-kreative-workshop-der-er-ingen-boks/



