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Corporate 
Clown

för dig som vill utveckla dig själv, dina medarbetare 
och din verksamhet

Vi begår alla misstag - men det är hur vi hanterar dem som avgör om vi blir framgångsrika eller inte! 
Den amerikanska psykologen och kolumnisten i affärstidningen Forbes, Amy Morin, har tagit fram ett 
framgångsreceptet i fem punkter, för att vända misslyckanden till egen fördel:
1. Var tacksam!
2. Dra lärdom! 
3. Erkänn dina svagheter! 
4. Använd dina styrkor!
5. Var flexibel och uthållig! 
Lättare sagt än gjort!
Men med våra skräddarsydda kurser i clown tränar Ni allt detta samtidigt som Ni har sjukt roligt!
Clownen hjälper dig att bli uppmärksam, att upptäcka och vårda misstagen och förvandla dom till drivkrafter.
Den hjälper dig att vara ärlig mot dig själv, och att fatta raka och klara beslut.
Att fokusera och inte se ett problem som ett hinder, men som en möjlighet.

Misstag - från motstånd till motivation! 
I Kursen får Ni träning och verktyg för att arbeta med misstaget som en möjlighet. Under två praktiskt 
inriktade dagar skaffar Ni er viktiga nycklar för olika situationer som Ni möter i er verksamhet. 
Vi arbetar med den clownteknik som har sina rötter i Commedia dell’arte. Och utgår från några enkla regler 
som hjälper er att bli närvarande och gör er clown synlig. 
För utom att lära oss att njuta när vi ”misslyckas" är kursen perfekt för dig som vill hantera din scenskräck, 
bjuda på dig själv inför en publik och öva upp din publikkontakt.

Tid: Två dagar á 7tim vardera inklusive paus
Max antal deltagare: 16
Pris: 2450kr per person.

Kursledare 
Ivan Monthan är clown och pedagog. Han är utbildad i clown och mask vid bl.a Teaterhögskolan i Stockholm 
för Per Sörberg. Sedan 2015 driver han Teater MO och har undervisat i clown sedan 2016


