
SKABENDE NÆRVÆR

Vi undersøger hvordan vi bygger bro og skaber 
forbindelsen mellem det enkelte menneskes 
personlige fordybelse og omverdenens kald.

samskabende processer og bæredygtig dannelse

 Hvis Verden kalder på det bedste i mig – hvad ville den så kalde på?

U-teoretisk læringsrejse 2018

Vi faciliterer oplæg i en vekselvirkning mellem: 

•  Faglige oplæg, indlæg & dialoger om Teori U 
 og Bæredygtig Dannelse som et tværfagligt, 

inkluderende og nyskabende afsæt for livgivende 
udviklingsprocesser.  

•  Kreative processer som stimulerer evnen til 
 at tænke nyt. Vi udforsker forandringspotentialer 
 gennem bevægelse, improvisation, collage, 
 billeder, metaforiske genstande og tekst.

•  Krops- og nærværstræning som del af den 
 daglige rytme. Vi begynder dagen i stillhed og 
 giver rum til fordybelse. Vi opsøger Skagens 

smukke natur med ophold i det fri. 

•  Erfaringsudveksling mellem deltagerne. 
 Vi konkretiserer og omsætter intentioner, 
 tanker og erfaringer.

Lone Belling
samskabelse og dannelse

Susanne B. Storm
æstetisk læring og
improvisation 

Ninni Sødahl
intuitiv og kreativ åbenhed

SKAGEN www.kappelborgskagen.dk

KULTURHUS KAPPELBORG • BRØNDUMS HOTEL • SKAGENS NATUR

30. sept - 3. okt 2018



‘Where your talents and the need of the world cross, there lies 
your vocation’ - Aristoteles

Vi tager afsæt i treklangen 
indre fordybelse – samskabelse – eksistentiel mening

At skabe nye praksisser i din hverdag gennem:

 Teori U i praksis
 – Metoder og arbejdsformer som kan bruges i personlige og professionelle 

udviklingsprocesser
– Hvis verden kalder på det bedste i mig – hvad ville den så kalde på?

 Kapacitetsopbygning
– Fortrolighed med at være i åbne processer; presencing og emergens 
– At arbejde med æstetisk samskabende processer
– Tid til refleksion og fordybelse; langsomhed, sanselighed, nærvær 

 Bæredygtige dannelsesprocesser 
– Udvikle din personlige professionelle praksis
– Undersøge forbundenhedens realitet og samspillet mellem del og helhed

 FN’s 17 verdensmål som fælles pejlemærke i det 
igangværende paradigmeskifte 

– Hvordan kan vi handle ansvarligt, bæredygtigt og etisk?
– Hvordan kan æstetiske og kunstneriske processer bidrage til at gøre 

Verdensmålene til en positiv global fortælling?

Følg os på 



SKABENDE NÆRVÆR 2.0 
Med teori U som inspiration og proces-ramme blev en uge lang læringsrejse i 2009 udviklet på 
initiativ fra Lone Belling, Ninni Sødahl og Morten Hebsgaard. SKABENDE NÆRVÆR 1.0 fortsatte 
i fem år. Vi er nu igen parate til at udfolde SKABENDE NÆRVÆR 2.0 med et opgraderet grund-
koncept. Facilitator-teamet består af to af de oprindelige initiativtagere Ninni og Lone, samt 
Susanne B. Storm. De tre facilitatorer har et fælles udgangspunkt i et treårig masterforløb i SPT 
– Social Presencing Theatre – med Arawana Hayashi fra Presencing Institute. 

 Lone Belling – liv og lederskab – dialog i bevægelse – dannelse

Lone kobler strategiske udfordringer med sanselige bevægelser. Hun væver sine mange-
årige erfaringer med organisatoriske forandringsprocesser og lederudvikling ind i 
dialogiske samskabelser. Lone formidler sin U-teoretiske viden og praksiserfaringer 
gennem foredrag, artikler, kurser og processer. Lone er forfatter og redaktør til flere 
bøger om Teori U og senest Bæredygtig dannelse – skitser til en empatisk verden.

 Susanne B. Storm – æstetisk læring – improvisation – krop og rum 

Susanne udfordrer vores evne til at improvisere og dermed graden af nærvær og 
involvering, der skal til for vi kan lytte indad og handle i nuet. Med enkle midler og 
”benspænd” hentet fra teatrets verden undersøger vi, hvad der sker, når vi siger 
uforbeholdent JA og reagerer spontant; hvad der sker når vi tør lade os overraske 
i stedet for overrumple. 

 Ninni Sødahl – kreativ flow – intuitive processer – skabende rum

Ninni inviterer til at udforske og udvikle vores evne til at være i åbne og uforud-
sigelige forandringsprocesser – og til at møde det der står i vejen. Som afsæt for 
at undersøge problemstillinger hvor svaret ikke er givet på forhånd, Ninni tager 
os med ind i farverne og formenes verden. Vi får fingrene i materien – masser af 
farver, inspirationsbilleder og metaforiske genstande. 

KONTAKT os på • kontakt@skabende.dk

Følg os på 
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TILMELDING på 
www.kappelborgskagen.dk/skabende-naervaer-2018
Undervisning inkl. materialer, forplejning samt overnatning på Brøndums Hotel: 
Normalpris kr. 11.900

EARLY BIRD • kr. 8.925 ved tilmelding INDEN d en28. maj 2018
Alle priser er ekskl. moms.


