• faglige oplæg med inspiration fra de nyeste teoridannelser indenfor
kreativitets- og ledelsesforskning
• indlæg og dialoger om konkrete erfaringer med Teori U som et tværfagligt,
inkluderende og nyskabende afsæt for bæredygtige udviklingsprocesser
• træning og udforskning af forandringspotentialet i æstetiske processer
med fokus på krop, teater, natur, musik, stemme, billeder og farver
• erfaringsudveksling mellem deltagerne med henblik på at
konkretisere og omsætte tanker og oplevelser
• individuelle og fælles refleksioner samt krops- og nærværstræning
er en del af den daglige rytme

2013

UGEN ER EN VEKSELSVIRKNING MELLEM:

UGE 35

KULTURHUS KAPPELBORG SKAGEN

Kurset afholdes på Kulturhus Kappelborg, som er hjertet af Skagen med stor
scene, biograf, musikskole, bibliotek og diverse foreninger. Et Levende og
rummeligt hus, der opfordre til åbenhed, nye initiativer og fællesskaber.
Overnatning på Brøndums Hotel – www.broendums-hotel.dk – byens unikke historiske hotel,
200 m fra vandet. Skagen er kendt for sit helt fantastiske lys og inspirerende natur, en by på
toppen af Danmark hvor to have mødes. Vi overnatter under åben himmel i det vidstrakte
klitlandskab i Råbjerg Mile.

inspiratorer: Jørgen Steen Nielsen og Bjørn Winther
undervisere/procesledere: Lone Belling, Sus Steensig, Susanne B. Storm og Ninni Sødahl
kursusledelse: Britta Hilding Jeppesen
TID :: uge 35, søndag den 25. august – fredag den 30. august 2013
PRIS :: 8500 kr. inklusiv kost & logi, materialer samt udflugter

SKABENDE nærvær i SKAGEN
www.kappelborgskagen.dk

teori U - og bæredygtige forandringsprocesser

Dyk ned i mellemrummene og fold kreativiteten ud!

Ninni Sødahl

Where your talents and the needs of the world cross, there lies your vocation . (Aristoteles)

arkitekt og procesdesigner
kreativ flow
intuitive processer
skabende rum

SKABENDE NÆRVÆR i SKAGEN 2013 er en intensiv uge for mennesker som vil

udforske og undersøge, hvordan skabende processer og nærvær både kan styrke det
personlige og det formelle lederskab. En legende og innovativ tilgang til organisations- og
gruppeprocesser, samt personlige processer.
journalist og forfatter

skuespiller/performer og underviser
æstetiske læreprocesser
udtryk, krop og rum
improvisation

Sus Steensig
sang- og musiklærer

åbenhed, fokus og fællesskab
krop og stemme
improvisation og udtryk

det organisatoriske – forståelser af den organisatoriske og globale verden
det eksistentielle – livsindsigter som ressource i mødet med verden
det skabende – parathed til at lade processer og skabelse folde sig ud

www.kappelborgskagen.dk/uge35

Susanne Bøgeløv Storm

bæredygtighed
systemkrise
den store omstilling

Gennem ugen arbejder vi bevidst i bevægelsen - og samspillet mellem:

TILMELDING

krop og energi
kraft og natur
shinkido

Jørgen Steen Nielsen

Med TEORI U som innovativ ramme udfordrer og udforsker vi hverdagens rutiner og
måske fastlagte handlings- og holdningsmønstre, og hvad der for den enkelte er kilder
til kreativitet og dybere engagement forankret i noget udover en selv.
Ugen sætter fokus på at opdage, sanse, træne og udforske egne potentialer, som afsæt
for at skabe forandringer både på et organisatorisk og eksistentielt niveau.
Der vil arbejdes med at skabe sammenhæng mellem det ydre- og indre lederskab og
mellem det æstetiske, det sanselige og det analytiske.
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Bjørn Winther

idrætslærer og danser

INFO

TELEFON: 40467905

•

Lone Belling

ledelse- og organisationskonsulent

liv og lederskab
teori U i praksis
dialog i bevægelse

MAIL: info-kappelborg@frederikshavn.dk

