PROTREPTISK NETVÆRK 2017
- VEDLIGEHOLD DINE KOMPETENCER

Netværksmøde 1 – den 28. februar 2017
» CHRISTIAN CAMPBELL
Christian Campbell har som ung dyrket kampsport og spillet heavy metal på højt
niveau. Han er et meget dedikeret menneske og har i dag sin egen virksomhed.
Han rådgiver nogle af de mest respekterede og indflydelsesrige virksomheder
i Danmark og internationalt. Provokationen og den passende forstyrrelse som
hjælp til at reflektere, lære og erkende.
Netværksmøde 2 – den 26. april 2017
» VIGGA BRO
Vigga Bro er teater- og filmskuespiller, instruktør, dramatiker, historiefortæller og
forfatter til bl.a. 'Orkanens Øje' og "Livet går sin gang … og snart skal man jo
dø!" Arbejder med den mundtlige fortællings magi og kroppen som stemningsskaber og formidler. Kropssprog, intuition, kreativitet og historiefortælling i dialog
(visdomsfortællinger).
Netværksmøde 3 – den 30. august 2017
» FLEMMING TOFT & THOMAS HASS
Flemming er bl.a. International Master i Leadership and Innovation in Complex
Systems, proceskonsulent, coach og tidligere musiker. Thomas er prisvindende
saxofonist, komponist og producer og arbejder i Danmark og internationalt som
saxofonist og komponist. Sammen har de virksomheden Emerging hvor de med
afsæt i musikken, arbejder med Improvisations Dialog og CoKreation. Musik som
dialog og refleksionsskaber - I kontakt med følelserne.
Netværksmøde 4 – den 25. oktober 2017
» PERNILLE AALUND
Pernille Aalund er tv-vært, tidligere direktør i Aller-koncernen og forfatter til flere
bøger, bl.a. "Hvad du ønsker skal du få". Hun har I de sidste par år valgt et epokeskift og en massiv livsstils turn-around. Hvordan finde sit ståsted i livet? Hvilken
betydning har ordet og dialogen?

NETVÆRKET GIVER DIG:
• Inspiration fra 4 kendte foredragsholdere,
som booster din protreptiske indsigt og det
ledelsesmæssige perspektiv
• Videndeling fra andre som benytter protreptik
som et naturligt værktøj
• Mulighed for at træne protreptik, så du kan
benytte redskaberne i praksis
• Mulighed for at deltage i Protreptisk netværk
privat, hvor vi mødes og udfordrer hinanden
filosofisk
• Gratis studietur, 1 gang årligt, når du har
tilmeldt dig protreptisk netværk

VARIGHED:
4 x årligt kl. 17.00-21.00

PRIS:
10.000 kr. inklusiv moms

TILMELDING

