FOREDRAG OG WORKSHOPS
I ARBEIDSTIDEN ELLER PÅ KVELDSTID

Motivasjonens kraft
Har du gode idéer, men også problemer med å komme i gang?
Er du redd for å feile? Virker stengslene uoverkommelige?

Johan Aakres foredrag og workshops handler blant annet
om hvordan man med motivasjon og dugnadsånd kan komme
mye raskere fra idé til gjennomføring – og hvordan man
kan få mer ut av de tilgjengelige ressursene.
Aakre tar på seg oppdrag fra kommuner og organisasjoner som ønsker en kombinasjon av workshop og
foredrag – på dagtid for ansatte og kveldstid eller helg for frivillige. Han har bakgrunn fra avisverden,
reklame, næringsliv og mange prosjekter drevet av entusiasme og nysgjerrighet, der mange ulike
grupper har fått bidra med sitt. Byteltet i Egersund, Feylingsbua kystkultursenter, Julebyen, Egersund
Chokoladefabrik, andeløp og møtepunktet Viberodden fyr er noen av de mer vellykkede tiltakene –
mens andre ufullendte «fiaskoer» har vært lærerike og blitt gode, fargerike historier! Johan Aakre utfordrer gjerne frykten for fiasko og slår et slag for lekenhet og nysgjerrighet. De siste årene har Aakre
vært Næringsforeningen i Stavanger-regionen sin mann i Egersund og Dalane, der han har bidratt til å
bygge opp en ressursgruppe på 110 bedrifter. Det er holdt en serie på 30 nokså unike «talkshowmøter»,
og hvert år arrangeres det grenseløse hagefester som bringer sammen politikk og næringsliv i regionen.
Dette har han fram til nå kombinert med prosjektarbeid for næringssjefen i Rogaland fylkeskommune.
Alle foredrag er rikt illustrert med dokumentariske bilder og film. Mulige tema kan være:
- Hvordan skape begeistring og utløse handling.
- Når tiltak og prosjekter mislykkes – og hva man kan lære av det.
- Tenk som en geriljaleder, få det beste ut av folk fordi de vil det selv.
- Attraksjons- og stedsutvikling.
Ta gjerne kontakt med Idehjelpen Johan Aakre på tlf 957 77 380 eller johan.aakre@egersund.org
for å sondere muligheter og omfang, honorar og betingelser.

Byteltet i Egersund

Viberodden kystkultursenter

Egersundskonferansen

Eksperimentet «Bykjernen» i Egersund

Julebyen i Egersund

Talkshowmøtene «Nytt og nyttig»

Krigsminnesmerke i Egersund

