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BMMK kunstnerseminar 
fredag d.17. november kl.10.00 – 15.00 
Teater Nordkraft 
Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg

BMMK inviterer dig 
til en spændende dag 
på teater Nordkraft
Vi har allieret os med Thomas Vove-
moD Lütken fra Vanebrudspalæet i 
Aarhus til at føre os igennem dagen 
med tanker og metodikker i samska-
belsens ånd. Hans overskrifter, som 
forhåbentlig vækker din nysgerrig-
hed, kreativitet og mod, er:

Dagen bliver en blanding 
af energifyldte indspark
...med erfaringsfortællinger og introdukti-
on til et tankesæt, som baseres på tanken 
om, hvordan hjernen mestrer både at sam-
skabe og det modsatte! 
Du præsenteres for en konkret og målret-
tet samskabelses-trin-for-trin metodik, 
som fremelsker alt det gode i os selv og 
hinanden. Dagen slutter med at alle går 
derfra med konkrete vanebrud i forhold 
til samskabelse i hverdagen, og får sig en 
vanebrudsmakker, som kan være med til 
at sikre, at det lovede bliver til virkelighed!

VANEBRUDSPALÆET

SØREN FRICHS VEJ 20
dk-8ooo AArhus c

ThoMAs@voveMod.dk 
+45  60 20 19 77 

Står du og din organisation med en svær udfordring, 
en unik vision eller ønsket om nye stærke fremtidsvaner? 

Rejs med den kreative vanebryder, Thomas VovemoD 
ud i ”nytænkningens landskaber”, og find frem til de 
klare ønsker, vilde ideer, skarpe planer og dedikerede 
handlinger, der kan flytte jer frem mod jeres mål.

Via usædvanlige indspark, workshops og procesforløb 
samt innovativ sparring og involverende konceptudvikling, 
holder vovemod hver dag fokus på en vigtig mission: 

At samle ledere og medarbejdere i toneangivende 
organisationer om noget, de alle ønsker: 

AT GØRE SIG FRI AF UVANERNES TYRANNI

Thi vanebrud gi’r overskud - såvel personligt som 
økonomisk - for kunder, kolleger og virksomhed.

herunder følger svar på  7 vigtige spørgsmål om vovemod.

VELKOMMEN HOS VOVEMODVELKOMMEN HOS VOVEMOD

· Den samskabende kunstner

· Fantastiske fælles drømme

· Hjernen rundt på 60 minutter

· Den fantastis
ke erfaringsudveksling

· Klar til hverd
agen

Tør du? Vil du? Kan du?
Det koster 200,- kr. at deltage, 
og der serveres kaffe, vand, frugt 
og en let frokost i løbet af dagen.

Tilmeld dig senest d. 10. novem-
ber på bmmk.dk/vovemod

Og indbetal ved tilmelding 200 
kr på mobilePay 76561 (skriv : 
Kunstnerseminar)

Er du i tvivl om noget, så ring og 
spørg Kirsten 30361082

http://bmmk.dk/vovemod

