
KICK OFF 

 
KONST & KREATIVITET      KOMMUNIKATION       SOCIAL KOMPETENS 
 
UNDERHÅLLANDE PERSONAL & KOMPETENSUTVECKLING 
 
TEAMBUILDING MED KONSTEN OCH LEKEN SOM KATALYSATOR  
 
KÄNSLOR, ROLLER, VISUELLA BUDSKAP SYNLIGGÖRS 
 

FÖR ATT få energi och mod att pröva alternativa problemlösningar eller 
nya kreativa visioner i arbetet 

 

BIRGITTA GODLUND  
konstnär/konstpedagog 
med drygt 25 års erfarenhet 
av konstkonsultation, kurser 
på Moderna Museet (Sthlm), 
Malmö Högskola och 
utomlands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 
 

 

 
 
KULTURKONSUMENTER FINNER MENINGSFYLLDA SAMMANHANG I SIN VARDAG OCH I SIN ARBETSMILJÖ. DE 

FUNGERAR OCH PRESTERAR/MÅR MYCKET BÄTTRE OCH LEVER LÄNGRE. B. Benson Konlaan, Umeå Universitet 

 

KONTAKTA mig så diskuterar vi tillsammans det tema eller budskap som Du vill ska färga dagen. Sen 
skräddarsyr jag en dag för just Dig och Din arbetsplats.  
 

 
B i r g i t t a  G o d l u n d   
ESTESIO  Blåeldsv 20 
231 75 Beddingestrand  
Tel: 0700 390 270     
birgitta.godlund@estesio.com 
www.estesio.com 
 

 

 
K O N S T 

produktion|projekt|pedagogik 

Vi brain-stormar såsom konstnärer och barn gör: experimentellt, subjektivt och processinriktat. Framför konst 

pratar vi om olika värderingar och attityder. Arbetet drivs framåt av nyfikenhet och lust. Gruppen ger sig ut på 
en spännande resa, som en deckarjakt på logiska mönster i det myller av känslor och tankar som uppstår. 
Humor blandas med allvar.   
Med teambuilding-övningar iscensätter vi detta sätt att analysera, argumentera och reflektera 

gränsöverskridande med lånade identiteter. Vi övar flexibilitet och lyhördhet 
Vi skapar i accepterande Levande verkstadmetodik och ställer öppna frågor om fult och vackert, rätt och 

fel... Genom det egna, personliga skapandet, upptäcker vi plötsligt att den konstigaste konst beskriver vad det 
innebär att vara Människa.  
Vi avslutar med strukturerad utvärdering och sammanfattning. Eventuellt brain-stilling 

Förtäring, fika, dryck efter önskemål. DU väljer själv!  Också din plats - Din egen lokal eller i ateljé: 

Galleri Estesio, alternativt Vuxenskolan i Trelleborg. Sommartid – i naturen vid Sveriges sydligaste fyr 

KÄNSLOR 

SOCIAL KOMPETENS 

FLEXIBILITET 

 

REFLEKTION  

 

LUST BRAIN- STILLING 

BRAIN-STORMING 
BEGREPP  

BERÄKNINGAR RETORIK 

KOMMUNIKATION 

SANNOLIKHETSKALKYLER 

LYHÖRDHET 

KREATIVITET 

PROBLEMLÖSNING 

TEAMBUILDING 
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