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4-ugers forløb der udvikler din personlige kreativitet 
Tag med i denne lille intime gruppe, hvor vi sammen udvikler og stimulerer dine kreative kræfter.  

Forløbet indeholder en blanding af motivation, øvelser og teknikker, som samlet set vil hjælpe dig til at 
leve et kreativt liv – privat og/eller professionelt.  

Med udgangspunkt i dine ambitioner og drømme får både direkte personlig feedback og opbakning på 
din udvikling, ligesom du vil blive en del af et fællesskab på Facebook, hvor vi er der for hinanden og 
støtter hinanden i udviklingen. 

Forløbet er for alle, som ønsker at stimulere og udvikle sin kreativitet. Det betyder ikke så meget, om du 
implementerer FNs 17 Verdensmål i organisationer, eller om du er kunstmaler (eller på vej til at blive 
det). Det afgørende er, om du nu er klar og ønsker at slippe din kreativitet fri. 

Det hele bliver tilpasset dine drømme:  
Inden kursets officielle begyndelse får du en personlig afklarende samtale over telefonen, hvor vi sætter 
fokus på afklaring af dine drømme og ambitioner. Samtalen bruges udelukkende til at sikre dig den 
bedste læring og oppakning gennem de 4 uger.   

I løbet af de 4 uger vil du:  
 Lære styrken i din kreativitet at kende – hvad er det, der får passionen til at brænde? Hvilke 

kompetencer og personlige egenskaber skal du bringe i spil?  
 Arbejde med at opbygge modet til at handle på din kreativitet – uden at lade produktiviteten 

tage over. 
 Arbejde med at flytte dine kreative grænser. Hvordan kan du blive modigere, vildere, mere 

udfordrende og provokerende i din kreativitet?  
 Lære at stimulere, nære og smigre din kreativitet. Hvis du skal blive ved med at udvikle og flytte 

grænserne for dine kreativitet, skal du også blive ved med at give den omsorg og 
opmærksomhed.    

Gennem hele forløbet skal du arbejde med dine egne små og store projekter, så du får givet energi og 
inspiration til det, der skal fortsætte efter de fire uger.  
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Hvor meget tid skal du afsætte? 
Du skal forvente at bruge mindst 15 minutter dagligt på 
Det Kreative Kvarter.  

Derudover vil der hver søndag kl. 10 være en 
introduktion i Facebook-gruppen af ugens opgaver.  

Hver onsdag kl. 20 vil der være en Facebook-Live 
session, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål 
live, vi vil gennemgå delopgaver og fejre vores 
fremskridt.  

Derudover kan du forvente at skulle arbejde aktivt med din kreativitet 2-4 timer om ugen – mindst 
halvdelen af tiden skal bruges på dine egne kreative projekter, så du får udviklet din egen kreativitet og 
dine egne projekter.  

Introduktionspris 
Denne første og eneste gang får du hele pakken for bare 995 kr. 

Reserver din plads nu! 

Tilmelding sker ved at sende en mail med navn, e-mail og telefonnummer (jeg ringer kun op efter 
aftale). Pladsen er først din, når jeg har modtaget betalingen via MobilePay på telefon 28 60 18 77. 
Faktura sendes til den oplyste mailadresse. Ønsker du, at fakturaen skal påføres særlige oplysninger, 
skal det fremgå af tilmeldingsmailen.      

“I’m not telling you 
it’s going to be easy,  
I’m telling you it’s 
going to be worth it” 


