Kreativ på kommando

CREATIVE BUSINESS

Musikalsk kommunikation – brug
musikkens principper når I samarbejder
Indhold
Brug musikkens grundpricipper direkte i det daglige arbejde.
Kombination af små øvelser og mere reflektion, der direkte
giver jer top-relevante inputs til jeres kommunikation og
samarbejde.
Når I spiller musik sammen “diagnosticerer” vi jeres udfordringer som team i en situation der både er ufarlig men
samtidig brugbar i jeres daglige samarbejde. Emnet finder vi i
samarbejde med jer og kunne være fx personligt ansvar, lydhørhed, daglig kommunikation, effektiv sparring, eller en idé
I selv har. Som professionelle musikere, dirigenter og ledere
af et ensemble støttet af Statens Kunstråd har vi udviklet en
række værktøjer, der kan bruges af den moderne virksomhed.
Form
Efter en enkel indføring i musikalsk kommunikation, samarbejde og kreativitet (fx vores kursus ”Musikalsk samarbejde
– bliv musiker for en dag”), mødes vi rundt om mødebordet.
Vi får musikken med ind i mødelokalet med korte, udvalgte
øvelser og fokuserer sammen på at overføre vores redskaber
helt konkret, så I bliver klædt på til at bruge dem i det daglige
arbejde.
Kurset kan stå alene men fungerer godt som en del af et længerevarende forløb, hvor vi hver gang kan fokusere på et nyt
emne.
Udbytte
– Jeres samarbejde og kommunikation bliver mere musikalsk
– I bliver bedre til at lytte til hinanden
– Jeres roller i kommunikationen bliver klarere
– I bliver bedre til at akkompagnere hinandens arbejde
Kerneværdier
Lydhørhed, omstilling, engagement, anerkendelse, opbakning,
idéudvikling

Kontakt
Creative Business
26 21 70 95 / 61 66 10 86
info@creativebusiness.dk
www.creativebusiness.dk

Varighed: 1 time pr. session
Deltagere: op til 15
Creative Business
– kan lære alle at lytte til hananden og spille sammen. Når
I ser jeres arbejde som musikalsk sammenspil kommer der
fokus på at gøre jeres kommunikation og idéudvikling mere
udbytterig. Bliv kreativ på kommando.

