Projekt Bridget inbjuder till en öppen förläsning om Kreativitet med Bengt Renander.
Föreläsningen äger rum fredagen den 22 oktober i Hörsalen på Teknikparken 12.30 -13.45.
Bengt Renander har över 30 års erfarenhet av kreativa yrken och ger mycket uppskattade
föreläsningar om hur du genom kreativitet gör möjligheter av problem.
Bengt har i många år arbetat med kreativitetsutveckling med företag och organisationer
samt coachning för självkännedom och personlig utveckling,
läs mer på www.kreativitetsutveckling.nu
Bengt är även aktuell med boken Konsten att lyssna,
se vidare www.konstenattlyssna.se

Under föreläsningen fokuserar han på två frågor:
• Hur kan du stödja din egen kreativitet?
• Hur kan du stödja dina medmänniskors kreativitet?

"Jag fick en idé" säger vi. Men man får ju inte idén av någon annan – utan av sig själv. När du lär känna dig själv
får du samtidigt kontakt med din kreativa förmåga. Då kommer idéer och lösningar till dig - av sig själv.
Prestationsångesten försvinner och det som tidigare var jobbigt och komplicerat blir enkelt och självklart.
Avsikten med föreläsningen är att du ska få insikt i vad det innebär att vara dig själv och förtroende för att det
är det bästa du kan vara i dina kreativa processer.
Föreläsningen ger en enkel men djupt fascinerande tankemodell av hur ni kan skapa en mer kreativ, effektiv
och stimulerande arbetsmiljö. Genom att utveckla er kreativitet får ni ett konstruktivt och positivt sätt att vara,
som ni har glädje av inom alla områden av livet.
Anmälan till föreläsningen görs till Kontakttorget på Högskolan i Gävle senast den 20 oktober till:
henkan@hig.se.
Vill du äta en lättare lunch i form av matig lunchmacka med kycklingröra, Loka och kaffe för 75 kr i samband
med föreläsningen behöver du dock förbeställa detta senast den 17 oktober till: henkan@hig.se
(Lunchen serveras från kl. 11.45 i anslutning till Hörsalen och betalas på plats med jämna pengar).
Föreläsningen äger rum i Hörsalen vid Teknikparken, Nobelvägen 2 i Gävle. Teknikparken ligger ca 5 minuters
gångväg från Högskolan, efter Boulongeparken norrut.
Föreläsningen är kostnadsfri. Anmälan krävs och är bindande.
Projekt Bridget är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, Innotimi och Folkteatern Gävleborg.
Projektet samarbetar i denna aktivitet även med GävleDala Designlab, Högskolans Design- och
Träteknikutbildning och projektet Spira. Välkommen med din anmälan!
Läs mer om projekt Bridget på Högskolan hemsida: www.hig.se/Samverkan/Samverkansaktuellt.html

