KUNSTWORKSHOP
MED STINE SJULLE

FARVERIG & FINURLIG INSPIRATION ER PÅ TAPETET
Man kan umuligt undgå at blive inspireret af Sjulle, som
til dagligt bor og færdes i det kreative miljø på Nørrebro.
Sjulle har gennem de sidste 3 år opbygget en succesfuld
kunstforretning og fremstiller kunst i bred forstand: Tøjdesign, illustrationer, covers til bøger, vægmalerier, finurlige og farvestrålende tegninger på alle materialer – lærred,
keramik og endda på ansigter og kroppe.

Sjulle tilbyder undervisning, workshops og
teambuilding med kunst som omdrejningspunkt
Men hvordan kan kunst og maleri kobles sammen med seminarer...
•

I kan få Sjulles eller jeres egne billeder med hjem og på den måde holde
jeres seminar og dialogen i live.

•

At arbejde med kunst kan give deltagerne en usædvanlig og udfordrende
oplevelse. Ved at male tanker og indtryk, sættes helt nye energier i spil.

•

Man træder ud af comfortzonen – faste roller bliver vendt på hovedet,
og der kan skabes nye relationer til hinanden.

•

Når man bevæger sig væk fra dagligdagens vante rammer og trækkes med
ind i det kreative univers, får man ofte øje på kompetencer hos sig selv og
hinanden, som man ikke anede fandtes.

VERDO A/S UDTALER
Verdo A/S kunne se det spændende i
konceptet med at inddrage kunsten og
det kreative perspektiv i deres seminar, så
direktør Kim Frimer var hurtig til at booke
kunstner Stine Sjulle til at male et billede
under deres ledelseskursus med temaet
”Det Personlige Lederskab”
”Vi har fået et maleri med os hjem, som er et
konkret bevis på vores Top 40 seminar. Nu
hænger det synligt på gangen på vej til direktionen, hvor der i høj grad bliver talt ledelse.
For os udtrykker maleriet bl.a:
•

•

•

GRUPPESESSION
5-10 pax..........kr. 5.000,11-20 pax.......kr. 10.000,-

I får en ny kreativ tilgang til de emner, som er i fokus på
jeres seminar. Sjulle kommer med input og instruerer bl.a.
i brug af farver, og I taler om udformningen undervejs.
Samtidig sikrer hun, at alle føler sig trygge og godt tilpas
- også uden for comfortzonen.

•

Maleriet indeholder mange ansigter,
facetter og perspektiver, som illustrerer,
at vi taler mennesker, medarbejdere og
high performance teams
Ledelse handler også om relationer –
derfor indgår der mange ansigter på
maleriet
Ansigterne indeholder både synlige og
usynlige overvejelser
Farverne er mange og klare – helt ligesom vores medarbejdere

Maleriet kan således være medvirkende til at
holde live i kurset samt dialogen om ledelse i
dagligdagen.”
HR-DIREKTØR MARGRETE LARSEN

KUNSTVÆRK
80 x 80 cm....kr. 7.500,Alle priser er ekskl. transport

Kystvej 26
8500 Grenaa
Danmark

Undervejs i jeres seminar skaber Sjulle et maleri ud
fra de ord og den energi, som bliver kommunikeret.
I får et flot maleri (80 x 80 cm) med hjem, som både
kan bruges til udsmykning og den videre dialog.
(2-3 timers varighed)
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