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”We work with people who want their ideas, brands and organisations to work better and to be transformed.” Alastair
Creamer, innleder på symposiet i Fredrikstad juni -08.
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Kreativitet og produktutvikling – oppgaven kan for eksempel fokusere på bedriftens produksjon
Kommunikasjon og samarbeid – det kan innebære organisasjonsutvikling innad, men også profilering
utad
Utvikling og endring – kan innebære utvikling av bedriftens planer og metoder eller også ønske om en
endringsprosess
Eksemplene fra Sverige og Danmark er mange. Les om flere prosjekter fra Skådebanan/Tillt i Västre
Götaland og Nord-Jylland. Se: linker/last ned.
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Alastair Creamer - Storbritannia, mer enn 20 års erfaring fra denne typen allianser og regnes

som en av Europas fremste eksperter på dette området. Skapte programmet Catalyst for

Unilever for å utvikle kreativiteten i bedriftene og evnen til å løse store utfordringer.
www.creamerandlloyd.com
Jens F. Jensen - professor i interaktive digitale medier v/ Aalborg Universitet

Leder for ApEx, Center for Anvendt Opplevelsesøkonomi, har nettopp lagt fram resultatet fra
9 store allianseprosjekt.
www.apex-center.dk
Pia Areblad - Virksomhetsleder ‘Skådebanan, Västra Götaland kultur & Arbetsliv’ siden

2001. Skådebanan har siden 2002 gjennomført 45 ettårige prosjekter, der kunstnere/
artister i en åpen, integrert prosess samarbeider med bedrifter for å finne nye måter å drive
utviklingsarbeid på.
Maria M. Schröder – svensk danser og koreograf, utdannet på Svenska Balettskolan/
Stockholm. Deretter studier i Europa och USA.
Har jobbet som kunstner på Solhaga by, AstraZeneca, SCA och jobber for øyeblikket på
Teknoterm i Halden.
Mikael Werner - klinisk prosessrådgiver i AstraZeneca, Sverige.
Arbeider også som strategisk rådgiver innen sektorene kultur og arbeidsliv.
Hans bakgrunn som naturviter, danner grunnlaget for forskning knyttet opp mot kultur- og
arbeidslivsproblemstillinger.
Irene Nygårdsvik - utdannet siv.økonom fra Handelshøgskolen i Bergen.
Hun jobber nå med doktorgradsprosjektet ‘Innovasjon i møtepunktet kunst, kultur og næring
- en eksplorativ studie i lys av dialog og lekteori’. (foto: Aftenposten)
Jan Wiese - en av de norske kunstnere som har kommet lengst innen arbeid med
organisasjons-utvikling og lederutvikling i privat og offentlig sektor. Har i flere år levert
opplæring og tilrettelegging av coaching og mentoring i bl.a. Utenriksdepartementet.
Han er elektronika-pioner og multimusiker, en av få oboister som har gravd seg dypt inn i
improvisasjonens verden. www.jan-wiese.com
Stig Rath- Divisjonssjef Produksjon ved Teknotherm AS i Halden.
Teknotherm AS bygger kuldeanlegg for skip og eksporterer disse verden over.
Firmaet har 85 ansatte og en omsetning på 200 mill. og er med i et norsk/svensk
allianseprosjekt.
Rebekka Torsdatter fra Forum for Kultur og Næringsliv
Arbeidspsykolog og visuell kommunikatør/ad. Hun har mange års erfaring med
skuespillerkompetanse til næringslivet.
Reija Santala- kvalitetssjef på FREVAR, Fredrikstads vann-avløps-og renovasjonsforetak.
Det kommunale foretaket produserer bl.a. drikkevann, renser avløpsvann og behandler avfall.
Reija ha vært ansvarlig i Frevars ledelse for å følge opp pilotprosjektet til ’Kreative Allianser i
Nedre Glommaregionen’.
Tommy Sørbø- magister i kunsthistorie, tidligere museumslektor ved Nasjonalgalleriet. Har
flere ganger vært representert på Statens Høstutstilling. Aktuell med ‘Søppel - en roman om
kunst’, et satirisk blikk på norsk samtidskunst.












