Låt oss väcka er inspiration!

Showcaseluncher

Improvisation & Co’s kärnkompetens är
kommunikation och kreativitet. Med hjälp
av den gör vi både underhållande
improviserade föreställningar och
interaktiva, lärorika och roliga
utbildningar.

På vår hemsida hittar du mer
information om vårt utbud samt datum
för våra trevliga showcase. Luncherna
är en underhållande och trevlig form av
kundträff – ett lysande tillfälle att få nya
idéer till hur ni kan fortbilda och
underhålla er arbetsplats.

Vi skräddarsyr alltid så att igenkänningsfaktorn blir hög, skratten många och
kommunikationen bättre, kort sagt - något
för både hjärta och intellekt.
Teatern startades 1996 och drivs idag av
de tre erfarna pedagogerna och
skådespelarna Robert Weitz, My
Gudmundsdotter och Erik Broström.

Impro som verktyg
Improvisationsteaterträning är ett effektivt
redskap för att utveckla människors
förmågor inom lyhördhet, samarbete,
kommunikation, kroppsspråk och
kreativitet. Under de senaste 50 åren
har en välbeprövad pedagogisk metod
utvecklats.
Genom praktiska övningar och interaktiva
föreläsningar kan vi omsätta
improvisatörernas kunnande till verktyg
för personlig utveckling utanför scenen.
En stor del av träningen går ut på att
skapa ett tryggt och lustfyllt arbetsklimat
där deltagarna vågar utmana sig själva.
I en improviserad teaterföreställning
skapas manuset i stunden. När inte ens
skådespelarna själva vet var
föreställningen ska sluta uppstår en
intensiv närvarokänsla, både på scen och
hos publiken.

Underhållning & utbildning
Med humorn som arbetsredskap utför vi
olika typer av fortbildningsaktiviteter, såväl
för chefer som för arbetsgrupper.
Exempel på fokusområden:
• Kommunikation
• Mångfald
• Kreativitet 		
• Kroppsspråk 		
• Ledarskap
• Bemötande 		
• Grupputveckling
• Förändringsarbete
Vi samarbetar med forskare och
föreläsare inom områden som mångfald,
jämställdhet och ledarskap. Beroende på
syfte, deltagarantal, etc. utgår vi ifrån olika
arbetsformer. Några exempel är:
• Improviserade
temaföreställningar
• Inspirerande workshops
• Föreläsningar varvade med
illustrerande specialskrivna
scener och interaktiv forumteater
Vi anlitas även för att underhålla på personalfesten, för att inspirera på utbildningsdagen
eller som mentalt syre på konferensen.
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