Her kan du læse om vores nye kursus:

Tegn & Design
Det kreative menneske - det kreative rum - den innovative proces
Formål & indhold
Dagskursus, hvor I møder multikunstner Jes Nordby og erhvervspsykolog
Lars-Henrik Nielsen, som på en og samme tid er hinandens forudsætninger og
modsætninger.
Formålet med kurset er at opleve den kreative proces på egen krop og sjæl –
alene og sammen med gode kolleger – og få mulighed for at koble den kreative
tilgang og energi til konkret arbejde på arbejdspladsen med bl.a. innovation og
forandringer.
Kurset henvender sig til private og offentlige virksomheder og institutioner, og
bliver afholdt hos Jes Nordby, -i et anderledes, inspirerende og autentisk miljø.

Multikunstner Jes Nordby

Erhvervspsykolog Lars-Henrik Nielsen

Der bliver tegnet og malet i Jes Nordbys værksted

Oplæg om innovation ved Lars-Henrik Nielsen

Kursets forløb
Varighed ca. 6,5 timer.
½ times times morgenmad.
½ times indledning v. Jes Nordby.
1 times F(j)oldeTegning v. Jes Nordby.
¼ times pause.
1 times oplæg om kreativitet v. Lars Henrik Nielsen.
½ times pause - gåtur.
1 times frokost og ”en på opleveren” v. Jes Nordby.
1 times oplæg om innovation og den videre rejse v. Lars Henrik Nielsen.
¼ kaffe/te & kage.
¼ opsamling på den vigtigste læring v. Lars Henrik Nielsen.
¼ tak for i dag.
Efterlevering
Tegninger og fotos fra dagen efterleveres som pdf.
Postkort, plakater og udsmykning
Dagens tegninger kan, efter nærmere aftale, printes som dobbeltkort og plakater,
-der kan bruges til udsmykning, -eller i forbindelse med branding af jeres
virksomhed.

Udsmykning udført af kursister

Deltagerantal
10-20 personer.
Pris
Pris pr. person: kr. 1800,- ekskl. moms. Prisen er inkl. forplejning.
Kursusoprettelse
Kontakt Jes Nordby på tlf. 7557 1475 eller via mail: mari-ann@jesnordby.com
Udtalelse
Mange tak for en rigtig spændende, lærerig og ikke mindst sjov dag, i super
dejlige omgivelser.
Jeg oplevede dagen som energigivende og inspirerende. Lars og du, formåede at
skabe en god og afslappet stemning, med god afveksling mellem ”fingrene i” og
aktiv lytning.
Vi arbejder i Børne Design på tværs meget med at flytte grænser og se tingene
fra nye vinkler og perspektiver. Vi arbejder blandt andet med begreber som:
”Hvad er det værste der kan ske”, ”Hvorfor sige nej, når du kan sige ja”, ”Se
muligheder frem for begrænsningen”, -så dagen passede bare super fint ind i
vores gode dialoger i gruppen.
Jeg glæder mig til at evaluere dagen i gruppen. Vi vil på det tidspunkt finde ud af
hvilket materiale vi gerne vil have ”udviklet” af vores kunst.
Det er bestemt ikke sidste gang vi har besøgt dig og dit galleri :-)
(Marianne Arnsten Dupont, Daginstitutionsleder, Designbørnehuset, Kolding)
Læs mere om kursusaktiviteterne hos Jes Nordby på understående link:
Tegn og Design: http://www.jesnordby.com/shop/cms-61.html
Sjov for Alvor: http://www.jesnordby.com/shop/cms-41.html
Cv Jes Nordby: http://www.jesnordby.com/shop/cms-32.html
Cv Lars-Henrik Nielsen: http://www.innewvation.dk/dk/cv/

