KUNST SOM LEDELSESVÆRKTØJ,
DIALOGREDSKAB & ERKENDELSESVEJ
Hvilke værdier guider dit lederskab og dine beslutninger?
Deltag på vores inspirerende workshop, hvor du fordyber dig i de
værdier, der ligger til grund for dine beslutninger: Dem du har
truffet, dem du står overfor nu, og dem du kommer til at træffe
fremadrettet. Lær hvordan du kan bruge kunst i dit værdiarbejde.

2.500 kr.
inkl. moms.

Ligesom protreptik, er kunst et enestående men ukendt
ledelsesværktøj, dialogredskab og erkendelsesvej med rødder i
antikken. Ligesom den protreptiske samtale flytter den dig og dine
medarbejdere med passende forstyrrelser. ART speaks of YOU® og
ZTRONG® har hver især specialiseret sig i at gøre disse værktøjer
anvendelige for den moderne leder.

PROGRAM 12. SEPTEMBER 2017

12/9 2017

09.30-12.30: Workshop om kunst som coachingværktøj
12.30-13.30: Frokost
13.30-16.30: Workshop om kunst som protreptisk værktøj
Prisen inkluderer frokost, undervisningsmateriale og smukke rammer i
ZTRONGs hus og have på Valbygårdsvej 17, Slagelse
Min. 8-12 deltagere – målgruppen er ledere
Tilmeldingsfrist 30. august 2017, økonomisk bindende
Tilmelding på http://www.ztrong.dk/kurser/

DET FÅR DU UD AF AT DELTAGE I
WORKSHOPPEN
Introduktion til metoden og app’en ART speaks of
YOU® App’en kan bruges som et kompas til at udforske
og udvikle dit lederskab og til at lagre dine indsigter
med funktionen “MY INSIGHTS”. App’en guider dig trin
for trin ind i et kunstværk du vælger. V/Gitte.
Inspiration til at bruge kunst i din protreptiske praksis.
Du lærer at bruge kunst som dialogredskab og
spejlingsværktøj i protreptiske samtaler. Det er ikke en
forudsætning, at du er protreptiker. Vi tager
udgangspunkt i et maleri. V/Maibritt.
En dag i selskab med to passionerede facilitatorer og
andre ledere, som er optaget af at gøre værdier til
virkelighed i hverdagens ledelsesgerning.

Maibritt Isberg Andersen, ejer af ZTRONG, uddannet protreptiker v/ dr.
Phil Ole Fogh Kirkeby, CBS og har over 4500 timers erfaring i coaching
og protreptiske samtaler. ZTRONG tilbyder desuden skræddersyede
forløb, workshops og protreptikeruddannelsen. www.ztrong.dk
Gitte Lønstrup Dal Santo, ejer af ART speaks of YOU, uddannet
kunsthistoriker,
certificeret
coach
hos
Manning
Inspire,
proceskonsulent og har over 3000 timers erfaring med at coache og
facilitere personlige kunstoplevelser. Metoden er udviklet og baseret på
hendes virke som coach, kunstformidler og på hendes ph.d.
https://www.artspeaksofyou.com/

