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Edutainment
när den är som bäst!
Dagen syftar till att få dig och dina kollegor
att närma er eran fulla potenial, att få nya infallsvinklar samt att
växa som människor, kollegor och i era yrkesroller.

Agneta Sjödin
Carpe Diem
Agneta – Sveriges kanske mest uppskattade konferencier kommer lotsa oss
genom dagens labyrinter av professionella föreläsare och artister. Ingen har väl
gått miste om att se henne i någon av alla programledarroller som t ex i Fångarna på fortet med Gunde Svan, Småstjärnorna, Tur i kärlek och Let´s Dance m m.
En erfaren presentatör i guldförpackning!

Cookies n Beans
Husband
Nordens bästa liveband. Med fantastiska röster och gitarrspel levererar de hjärtskärande ballader likaväl som rå, svettig och taktfast countrymusik. Det svänger
som få om denna skönsjungande trio som slog igenom med dunder och brak i
Melodifestivalen 2009. Vi har lyssnat på dem i Allsång på Skansen och med själ
och hjärta har de tagit ton i Så ska det låta. Som förband till självaste countrylegenden Kris Kristoffersson har de visat prov på stor talang och musikalitet.
Håll i er – för nu kommer det att rocka fett!

John Cleese
Om kreativitet och skapande
Mr Cleese kommer till Skandinavien för en unik föreläsning om kreativitet och
skapande. Han kommer att avslöja hemligheterna bakom sitt skapande och dela
med sig av några överraskande lösningar. Föreläsningen är kryddad med roliga
anekdoter på typiskt Cleese-manér.
Hur skapas kreativitet? Hur får vi kreativt skapande? Hur gör vi för att
skapa humor och när skall vi göra det? Var får man inspiration ifrån? Vad
är bakgrunden till Cleese otroliga framgångssaga? Vad gömmer sig bakom
humorklassiker som Monty Python och Pang i bygget? Vilka karaktärer lät sig
Cleese inspireras av? Hans barndom bestod av mer mörker än ljus. Han levde
upp med en ohyggligt självcentrerad mamma som ständigt ville ta livet av sig.
Som 10-åring kände han djupt utanförskap. Han fann ett vapen – den svarta
humorn! Om han var rolig – ja, dräpande rolig i dubbel bemärkelse – då blev han
sedd. Om detta kommer John berätta. Hur kreativitet skapas genom att släppa
taget fullständigt och om hur galenskap hjälper alla rigida tankar och beteenden
att fullkomligt explodera. Han hade inget annat val än som han säger “bara låt
det bubbla över!”

Årets stora vitamininjektion.
En utbildningsshow
för hela företaget.

Fredrik Lindström
Vart är vi på väg?
Den frågan ställer vi oss när det gäller Sverige politiskt, svenska folkets attityder
och värderingar, vårt språk och inte minst kommunikation. Programledaren,
komikern och språkhistorikern Fredrik Lindström ger oss svar. Han analyserar
och gör överraskande jämförelser. Vi ska inte tro att Sverige är landet Lagom –
enligt all sentida statistik är vi snarare landet Extrem. Han fyller oss med
igenkänningar, aha-upplevelser och låter oss skratta åt våra bisarrheter och
tillkortakommanden. Hans föreläsning visar infotainment när det är som
allra, allra bäst!

Per Lange
Lange Showar
Att uppleva Per Lange live är en verklig kick. Han är säljcoachernas svar på
Mick Jagger. Per är ett geni på kommunikation och försäljning. Med båda
fötterna på jorden, stort hjärta och mycket humor i ett virvlande tempo à la
rockkonsert öser han praktiska tips och kloka råd över publiken.
Lange Show – Sveriges i särklass hetaste säljevent – har blivit en storsuccé.
En oförglömlig inspirerande motivationsinjektion. Vi öser över honom alla tänkbara confetti. Han är briljant!

“Det här blir årets superevent.
Cleese körde den här föreläsningen i Holland förra året och det blev
utsålt blixtsnabbt. Nu blir det tre föreställningar i Skandinavien – that´s it.
Vad rör sig egentligen i huvudet på mannen som har skapat några av
världshistoriens humortoppar? ”
Johan Hansson – VD, Ekvilibrium Talarförmedling AB

Maria Möller
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Möt Möller med mera!
Kropp. Röst. Ord - hur gör vi för att kommunicera bättre? Maria Möller är
skådespelare, sångerska, komiker och imitatör. Hon är dessutom en makalös
berättare som med både humor och allvar föreläser om kommunikation och
energier oss människor emellan. Få kan som Maria förena komik och seriositet.
Hennes show slår gnistor och ljuder av total musikalitet. Karismatisk, genial och
nästan overkligt talangfull - är omdömen som fått henne att betraktas som en av
vår tids största artister!

PROGRAM

Kjell Enhager
Skillnaden som gör skillnaden
Kjell Enhager har under många år visat att han är ”onormalt” bra på att göra
människor bättre än vad de tror att de kan bli. Det var Kjell som coachade våra
svenska golftjejer från att vara mediokra till att bli världens bästa golflandslag.
Hur motiverar man sig själv för att som han säger nå världsklass? Sveriges kanske mest anlitade föreläsare i ämnena teambuilding, motivation och ledarskap.
Han är civilekonom och en mästare på NLP. Har du inte sett honom tidigare så
missa inte detta tillfälle och har du sett honom tidigare så måste du bara se
honom igen – det här är världsklass!

Belöna dina medarbetare, bjud in
dina kunder eller unna dig själv ett
inspirerande seminarium!

www.talarformedlingen.se
Stort tack till våra sponsorer:
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Anmälan

PORTO
BETALT

Kan göras portofritt på denna svarstalong
eller per telefon 08-663 06 80,
fax 08-663 06 98 eller
per mail Bokningar@ekvilibrium.se
Bekräftelse och faktura skickas per post. Är seminariet fullbokat
meddelar vi er omgående. Pris 2.395 kr exkl moms.
Kaffe med dopp, lättlunch, fruktmingel, goodiebag mm
Stockholms Konserthus och Göteborgs Konserthus

Ja, jag vill beställa __ st. platser till Inspirationsdagen

Kontaktperson ____________________________
Företag __________________________________
Adress ___________________________________
Telefon ____________ Email _________________

Ekvilibrium
Talarförmedling AB
Svarsförsändelse
Kundnummer
20526790
133 20 Saltsjöbaden

1 gratis! Gå 10 betala för 9
Låt gärna programmet
cirkulera på arbetsplatsen.
Deltagarbekräftelse och fakturaunderlag skickas till er per post. Ni kan avboka er fram till fyra veckor innan kursdag – därefter är anmälan bindande. För fullständiga avbokningsregler
vänligen se www.talarformedlingen.se. Ekvilibrium förbehåller sig rätten att vid oförutsedda händelser ändra i programmet. Copyright ©2011 Ekvilibrium Talarförmedling AB.
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