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SUS STEENSIG 

	  
	  
SUS STEENSIG har fokus på krop og stemme som et hele, samt det 
improvisatoriske og legende som et naturligt afsæt for den kreativt, 
skabende proces. 
 
Ved at prikke blidt til det komfortable i den menneskelige natur, åbnes 
potentialet og der skabes sprækker ind til alternative muligheder og 
ideer. 
 
Noget nyt er på vej som giver mod til handling. 
 
 
SUSANNE BØGELØV STORM 
 

	  
	  
SUSANNE BØGELØV STORM udfordrer vores evne til at improvisere og 
dermed graden af nærvær og involvering, der skal til for vi kan lytte 
indad og handle i nuet. 
 
Med enkle midler og ”benspænd” hentet fra teatrets verden undersøger 
vi, hvad der sker, når vi siger uforbeholdent JA og reagerer spontant; 
hvad der sker når vi tør lade os overraske i stedet for overrumple. 
 
Gennem simple improvisationsøvelser undersøger vi, hvordan vi finder 
balancen mellem det at tage initiativ og det at kunne følge med og  
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finde det åbne rum, hvor vi kan tage imod de idéer, der opstår 
undervejs.  
 
Eller: hvordan vi kan bygge broen, alt imens vi går på den. 
 
 
LONE BELLING 
 

 
 
LONE BELLING kobler strategiske udfordringer med sanselige 
bevægelser.  
 
Hun væver sine mangeårige erfaringer med organisatoriske 
forandringsprocesser og lederudvikling ind i både dialogiske og 
bevægende samskabelser.  
 
Her er rum for både at fordybe sin Uviden, åbne sin Undren og give 
form til de nye Udsigter. Det handler om at forbinde sig med 
virkeligheden – den nuværende og den ankommende. 
 
Lone formidler sin U-teoretiske viden og praksiserfaringer som U-
konsulent gennem foredrag, artikler, kurser og processer og er 
forfatter og redaktør til to bøger om Teori U. Læs mere på 
www.livoglederskab.dk 
 
 
NINNI SØDAHL 
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NINNI SØDAHL inviterer til at udforske og udvikle vores evne til at være 
i åbne og uforudsigelige forandringsprocesser og til at møde det der 
står i vejen.  
 
Hvad er mine kilder til motivation og dybere mening? Hvorledes 
hæmmes og fremmes min kreative udfoldelse? Hvor kommer den 
skabende impuls i fra?  
 
Som afsæt for at undersøge problemstillinger hvor svaret ikke er givet 
på forhånd, tager hun os med ind i farverne og formenes verden. Vi får 
fingrene i materien – masser af farver, inspirationsbilleder og 
metaforiske genstande. 
 
 
BJØRN WINTHER 
 

	  
	  
BJØRN WINTHER tager os i år igen med ud det vidstrakte klitlandskab 
Råbjerg Mile.  
 
Med hans særlige sans for naturen som ramme for indre fordybelse og 
udviklingsprocesser har vi en kompetent og inspirerende guide til at 
udforske kraften og mulighederne i naturen.  
 
Allerede på vej ud i det smukke og vilde milelandskab, introducerer 
Bjørn os til måder at øve kombinationen – krop, natur og 
opmærksomhed – som fundament for at bevæge sig ind i de mere åbne 
processer, som ligger i at arbejdet med bunden af U'et.  
 
Fra tidligere år med SKABENDE NÆRVÆR ved vi, at en nat under åben 
himmel er et af ugens højdepunktsoplevelser.	  


