
Praktiskt

Plats: Utbildningen äger rum på ön Ekskäret som ligger
i Stockholms skärgård. Här finns möjlighet till bastu och
bad, högljutt jammande och lugn och ro då vi är de
enda som befinner oss på ön.
Tid: Avfärd Stockholm Central kl. 15.00 fredag den 5
september. Åter kl. 18.00 söndagen den 7 september.

Kursavgift verksam i Kulturens: 2900 kr
Kursavgift ej verksam i Kulturens: 6200 kr
I priset ingår transporter till och från ön, mat och
boende.
Rabatt Duo: Anmäl två personer samtidigt och få
tillsammans 900 kr rabatt på kursavgiften!
(går ej att kombinera med rabatt tidig anmälan)

Resebidrag: max 600 kr (för dig som tillhör Kulturens
och bor utanför stockholmsområdet)
Individuell kompetenscheck: Naturligtvis kan aktiva
ledare som har gått Kulturens Grundutbildning söka den
Individuell kompetenschecken. Ansökan ska vara hos
oss senast den 20 augusti.

Anmälan: via webbformulär som du hittar på
www.kulturens.se → Kompetensutveckling →
Inspiration & Kompetens → Konstnärligt ledarskap
Sista anmälningsdag: 15 juni
Frågor: Pia Qvarnström | pia.qvarnstrom@kulturens.se
| 0702 72 96 74

Utmanande, nytänkande, stabil, ekonomisk, fritänkande,
effektiv, tydlig, medbjudande, retorisk, strategisk, snabb,

eftertänksam...

Kulturens utbildning i Konstnärligt ledarskap ger verktyg
för ett situationsanpassat, medskapande och dynamiskt
ledarskap.
Här får du chansen att fördjupa dig i konsten att driva
kulturorganisationer, konstnärlig verksamhet och
konstnärliga processer. Med deltagarnas egna ”case” i
centrum guidas vi framåt av Kajsa Balkfors, tidigare vd
för Cirkus Cirkör.

En garanterat givande och inspirerande utbildning som
inte bara ger energi och engagemang för stunden utan
framförallt strategier för att jobba långsiktigt för att
förverkliga era visioner.

Vad vill jag uppnå och hur kommer jag dit?
Hur kan jag förvalta min tid och energi så att de skapar

både mening och resultat?
Vilka metoder och verktyg hjälper mig att leda, delta och

kommunicera?
Hur leder jag i kreativitet och förändring?

Innehåll

Vi kommer att jobba med:
Konstnärlig/kreativ process och produktionsprocess
Medskapande ledarskap och arbetssätt
Kulturens plats i samhället idag

Du kommer att få:
Verktyg för självledarskap
Verktyg och processer för medskapande
Klarhet i ditt eget syfte och drivkraft, kapacitet och
utmaningar

Vem är kursen till för?
Du spenderar en stor del av din tid med att driva/skapa
kultur.
Du behöver/vill arbeta med fler än dig själv (som grupp
eller för att nå ut som enskild
konstskapare/kulturutövare).
Du är ledare och praktiker på eller bakom “scenen”;
konstnär, kreatör, kulturentreprenör, ledare, producent
eller liknande.
Du vill ha ökad förståelse och fler verktyg för hur du
leder kreativa processer och grupper för optimal
utveckling.




