KultLab AS
I nær dialog med deg lager vi skreddersydde løsninger for din
bedrift. Innenfor temaene team og ledelse tilbyr vi flere kurs som
enten kan bygges sammen i en helhet, eller tas enkeltvis.

Musikk som verktøy
Vi bruker musikk som verktøy for å bevisstgjøre prosesser i arbeidslivet. Bli tatt med på dialog i tillegg til å bli
underholdt.
Musikk er et universelt verktøy som binder mennesker sammen i opplevelser og arbeid. Utfordringer som oppstår
i relasjon til team og ledelse kan i stor grad belyses med musikk. Måten en dirigent eller musikalsk leder klarer å
hente fram det beste i sine medarbeidere og måten ulike rytmer og instrumenter utfyller hverandre kan være
direkte relevant og bidra i utviklingsprosesser på arbeidsplassen. Vitenskapelige undersøkelser viser at musikere
er gode kommunikatorer.
Når du leder et orkester må du lede med både struktur, følelser og anelser. Du skal bygge et team som fungerer –
der alle bidrar med ulike stemmer og underordner seg lederen.
- Hvem bestemmer takten, hvem bestemmer tempo, hvem bestemmer arrangementene?
- Hvordan er dette i deres organisasjon?
- Er organisatorisk og kunstnerisk leder den samme?
- Hva skiller de to ulike funksjonene?
- Hva kan organisatorer lære av kunsten og musikken?
Event med faglig innhold
Vi tilbyr eventer som kombinerer kunstnerisk innslag og fokus på musikk som verktøy
Einar Olav Larsen Trio arbeider målrettet med et noteløst samspill der improvisasjon, impulsivitet og samarbeid
står høyt i fokus. Med et uttrykk som spenner fra trøndersk polsdans til amerikansk blues opplever vi Chuck Berrypianist Daniel Røssing i fri utfoldelse sammen med spellmannen Einar Olav Larsen og bassisten Audun Larsen.
Opplev ledelse og samhandling som får det til å svinge. Opplev spontanitet og dynamikk med utgangspunkt i
trygghet og kunnskap
Ulike opplegg:
1. Konsert på ca. 1 time der publikum blir tatt med på filosofisk ledelsesdialog underveis
2. Kortere innslag, 15 – 20 minutter ved middag/annen sammenkomst
3. Helhetlig opplegg med mat/musikk/faglig innhold, der musikerne følger arrangementet med vekselvis innslag
med eller uten faglig fokus. 2-5 timer

Hovedkursleder:

Einar Olav Larsen
Utdannet fra Ole Bull Akademiet. Omfattende virksomhet som
musiker fra barnsben av. Lang erfaring som musikalsk leder
og instruktør i ulike sammenhenger. Daglig leder i Lydhagen
Studio.
For mer informasjon
kontakt christina@kultlab.no
Les mer på www.kultlab.no
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