PROTREPTISK NETVÆRK
KØBENHAVN 2022

NETVÆRKSMØDE 1 – TORSDAG D. 3. MARTS 2022
OLE FOGH KIRKEBY

Ole Fogh Kirkeby er en dansk filosof, ledelsesteoretiker og forfatter, og professor emeritus ved CBS. Han er mag. art. i
idéhistorie og dr.phil. I foredraget vil han tale om, hvordan og hvorfor en samtale kan befri.
Hvilket billede af bevidstheden forudsætter det, og hvilket billede af kommunikationen mellem mennesker opstår? Hvis
ordet er nøglen til svaret, hvad skyldes det da?
Det kunne skyldes, at ordet kommer fra vore forfædres praksis og gennem billeder, analogier og metaforer bliver til
forestillinger med et sanseligt indhold? Dermed kan vi forstå vores forståelse og således hive os selv op med hårene.

NETVÆRKSMØDE 2 – TORSDAG D. 5. MAJ 2022
PIA SØLTOFT

Pia er Ph.d., cand. theol., forfatter & sognepræst. Hun vil tage udgangspunkt i sin nye bog, som hedder; Dyder og laster
i liv og ledelse.
Vi lever i en tid, der efterspørger etik. Men vi lever også i en tid, hvor det er vanskeligt at finde et fælles etisk ståsted.
Det danske ord ”ordentlighed” er de fleste dog enige om, er en værdi, som enhver skal stræbe efter at virkeliggøre som
menneske og som leder. Men hvad dækker ordet ”ordentlighed”, kan det forme en særlig etik og hvordan bliver man
et ordentligt menneske? I foredraget vil svaret være, at du skal undgå syv laster og efterstræbe syv dyder. De laster
du skal undgå er identiske med det syv dødssynder: Hovmod, griskhed, nydelsessyge, misundelse, fråseri, vrede og
dovenskab. Og de dyder du skal stræbe efter er: Ydmyghed, generøsitet, mådehold, retfærdighed, taknemmelighed,
barmhjertighed og mod.
Pia vil også komme ind på, hvordan hun benytter protreptik i samtalesaloner netop om de 7 dødssyndere.

NETVÆRKSMØDE 3 – TORSDAG D. 1. SEPTEMBER 2022
KAREN HUMLE

Karen Humle er klassisk violinist og har arbejdet tæt sammen med Ole Fogh Kirkeby og derigennem fået et indgående
kendskab til protreptikken. Karen bruger musik og improvisation som en dialogpartner og skaber gennem kunstens rum
mulighed for sansning og oplevelse af værdier. Dette kalder hun “Musiske Portrætter” og disse bruger hun bl.a. i sit
arbejde som Huskunstner på Sankt Lukas Hospice og i Lukashuset, børne- og ungehospice.
Karen vil fortælle om sin metode: At lytte til helheden, at rumme følelserne og hvordan man kan bruge improvisation og
intuition. Karen vil inspirere os med musik til at involvere sanserne i en musisk dialog og vise hvordan vi kan arbejde
med at fornemme den anden i den protreptiske samtale.

NETVÆRKSMØDE 4 – TORSDAG D. 3. NOVEMBER 2022
BASTIAN OVERGAARD

Bastian Overgaard er seniorkonsulent, forfatter og på mission for at gøre stilhed til en naturlig del af vores møder,
samarbejde og ledelse. Hertil har han udviklet Silent co-creation metoden, som han underviser i for primært C20virksomheder og større offentlige organisationer. Foredraget tager udgangspunkt i hans bog “Støjfri ledelse” fra 2021.
Bastians pointe er, at vi taler så meget, at vores ord støjer. Her kan faciliteret stilhed være med til at skære støjen fra og
styrke nærvær, tillid og bevidsthed på det, som er vigtigt. Hør bl.a. hvordan ledere har højnet den kollektive intelligens,
effektiviseret møder og sænket stress ved at sætte stilhed på dagsordenen. I protreptik arbejder vi både med stilhed og
pauser, netop for at skabe refleksion hos den anden.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

VARIGHED

Få endnu mere ud af din uddannelse som protreptiker og
bliv medlem af vores protreptiske netværk.
Som medlem bevarer du et tæt forhold til protreptikken,
møder andre protreptikere, der kan inspirere dig i din
praksis og vedligeholde dine kompetencer.

4 x 4 timer samt en årlig studietur.
Alle dage fra kl. 17-21.

Du får:
•

Inspiration fra 4 kendte foredragsholdere

•

Udvidet din protreptiske indsigt

•

Videndeling med andre protreptikere

•

Trænet dine protreptiske færdigheder

•

En årlig studietur

FACILITATOR
Helle Andrea Pedersen er ledende ergoterapeut for
Centerterapien og Klinik for ergoterapi og fysioterapi i
Region Sjælland i Psykiatrien Syd, Vordingborg. Hun er
uddannet ergoterapeut, har en Diplom i ledelse, herunder
Ledelse og filosofi og er uddannet protreptiker i 2019 ved
ZTRONG.

ADRESSE FOR PROTREPTISK
NETVÆRK
Phoenix Copenhagen, Bredgade 37,1260 København K.

PRIS OG TILMELDING
Prisen er kr. 10.000,- inkl. moms.
Forplejning er inkluderet i prisen.
Betalings- og tilmeldingsfrist er d. 1. januar 2022.
Der er mulighed for foreskellige betalingsløsninger.
Kontakt Maibritt på telefon 23885500.
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