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VELKOMMEN TIL 
RETORIKKSEMINAR 

I ATHEN!

FØDESTEDET FOR POLITIKK OG
MENINGSDANNELSE I LEDERSKAP

Velkommen til Athen – og en reise i retorikk, filosofi og 
meningsdannelse. Bare for å ha sagt det med en gang: 
Dette har vi gledet oss enormt til, og planlagt lenge! 

i har fulgt Cicero, Cæsar, Sulla, Antonius, Agrippa,  
Hadrian og andre romere dit alt startet, til demokrati-
ets vugge. Rundt Akropolis hadde alt sin fødsel: 

Demokratiet og politikken, teateret og skuespillerkunsten,  
filosofien og statsmannskunsten. Alt henger sammen. Teateret 
inviterte til dialog og etterligning, politikken krevde tale og led-
erskap, og filosofien krevde sannhet. Perikles gjennomførte sitt 
store byprosjekt, Euripides, Sofokles, Aschylos og Menander 
skrev drama, og filosofene på Agora diskuterte sannhet. 

Retorikk binder alt sammen, som en helhetlig disiplin. Den som 
kan beskrive og gi røst til virkeligheten, fange den og gi den 
liv, vinner folkets hjerter. Lederskapet i Athen dreide seg om å 
skape mening. Aldri har fortiden vært mer på linje med dagens 
utfordringer. Aristoteles og Cicero er fortsatt toneangivende i 
moderne teori. Det var i Athen talekunsten blomstret!

Det å delta på kurs i Athen er å dykke ned i anekdoter og historisk  
meningsinnhold. Stoikerne på Agora og Sokrates utfordrer ledere 
på verdier, teateret og skuespillet utfordrer oss alle til å leve ut 
vårt indre på virkelighetens scene. Den ene disiplinen veves inn i 
den andre, fordi de er født samme sted. Skuespillere er retorikere, 
retorikere er politikere, eller er de hyklere? Hva virker? Hva tror 
vi på? Hva er retorikkens kunst? I Athen finnes svaret. Retorikk er 
en praktisk disiplin, og det må trenes opp, foredles og praktiseres. 
Derfor står teaterscener og amfiene der. De ber om å blir brukt. 
Livet er en scene. Retorikk er øyeblikkets kunst. Alle kan lære det. 

I fire dager skal vi jobbe med talekunst. Reflektere, diskutere, 
tale, trene og praktisere retorikk. Det blir byvandringer, ek-

skursjoner, diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid, eget arbeid, 
og praktisk ferdighetstrening. Vi skal bruke steder som Agora,  
Akropolis, Dionysos teater, Areopagus og  Phillopapposhøyden, 
Amphiareion og Pnyx for alt det er verdt. Vi skal spise karat og bli 
inspirert av musene, hente beskjeder fra gudene, og ikke minst 
tale der de store retorikerne gjorde det.

DATO: 11. - 15. oktober. Vi ønsker å gi litt ekstra til nettver-
ket vårt, og inviterer dere til Athen først. Vi kjører seminaret 
uten honorar, så deltagere betaler kun for praktiske utgifter i 
forbindelse med gjennomføring. Et nytt konsept er født.

PRIS: 8.000,- inkl. seminar, kursdokumentasjon, ekskursjoner, 
guider, innganger, lunsjer og middager.

Fly og hotell dekkes selv. Vi har reservert hotell ved Akropo-
lis: Hotell Electra Metropolis Athens. Gi beskjed hvis dere vil  
benytte dere av dette (8.670,- NOK for 4 netter). Bra hotell med 
basseng på taket. Vi starter kurset der. Ved ønske om å bo på 
kurshotellet ta kontakt med ronnaug@culturelink.no. Hotellet 
ligger under Akropolis. 

Med vennlig hilsen 

Kjetil Eikeset og Frank Jørstad
i Promethevs
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INVITASJON

MELD DEG PÅ HER

https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=197196&hash=0A9CD0B635779445BA19C82D3403FF28


PROGRAM

PROGRAM

ONSDAG 11. OKTOBER:
14.00 - 15.00 Lett lunsj i Plaka etter innsjekk
15.00 - 16.00 Philopapposhøyden: Rammefortelling Athen om lederskap 
16.00 - 17.00 Byvandring Dionysos – Arepogagos – Agora
17.00 - 18.00 Agora: Foredrag i retorikk. Telos og Tese i formidling. Gruppearbeid
21.00 Middag Plaka

TORSDAG 12. OKTOBER:
08.30 Stemmetrening og oppvarming
10.30 Philopapposhøyden: Foredrag engasjement og inspirasjon i retorikk 
 Pathos og emosjoner i lederskap
12.30 Lunsj
13.30 - 18.00 Teateret: Retorikk og emosjoner i formidling. Praktisk retorikk
20.30 Middag på Sukkertoppen 

FREDAG 13. OKTOBER:
08.30  Ekskursjon avreise Amphiareion med buss
09.15 - 10.30 Foredrag Ethos og eget ståsted i retorikk. Omvisning.
10.30 - 12.30 Gruppearbeid og trening
13.00 - 14.30 Lunsj ved vannet
15.30 - 18.30 Akropolis: Foredrag Ethos og gruppearbeid 

LØRDAG 14. OKTOBER:
09.00 - 10.00 Foredrag retorikk
10.00 - 12.00 Forberedelse utøvelse. Gruppearbeid
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 15.00 Pnyx: Talestafett og utøvelse av retorikk i grupper
15.30 - 18.00 Agora: Sokrates og sokratisk metode i retorikk
19.30 Avslutningsmiddag og festivitas

Hjemreise søndag 15. oktober

«Rhetoric is the art of 
ruling the minds of men.»

 PLATON



LEDERSKAP & RETORIKK

ATHE N

Lederen som retoriker | Kunsten å bevege tilhørerne 

Lederskapets troverdighet | Å skape mening uten å miste seg selv



RETORIKKENS
FØDESTED

Lederskap, politikk og teater. Filosofi, psykologi og hva som berører mennesket.
Ledere har alltid dratt til Athen for å lære.

SI VILISASJONENS 
V UGGE

Athen var en sjømakt alle Gudene ville 
ære, men det var Athene som vant. Det er  
beskytterinnens og klokskapens by. Den var 
full av tenkere, talere og statsmenn. Byen 
har sloss mot perserne og Sparta, vært et kul-
turelt sentrum i Romerriket, elsket av alle, og 
er arnested for politikk, demokrati, skuespill, 
teater, retorikk, lederskap og filosofi. Alt på 
samme sted, til samme tid. Firenze priset seg 
selv som det nye Athen i renessansen. Mer 
enn du tror kommer herfra. Det er ikke til-
feldig! Alt henger sammen.

e første lederskolene handlet om retorikk. I samtaler eksisterer mennesket, i 
dialogen overtaler vi andre, og i talen står lederne frem. Retorikk dreier seg om 
overtalelse og påvirkning, og bak ligger et helhetlig menneskesyn. Retorikk tar 

opp i seg både lederens mål, verdier, mening og eget ståsted. Kanskje fordi retorikk har 
som mål å bevege og skape endringer. Lederen må bruke seg selv som verktøy. Dette er 
den opprinnelige lederdisiplinen, og den er hardtslående. 

Marcus Tullius Cicero og Julius Cæsar dro til Hellas for å bli ledere, og Aristoteles 
er fortsatt den store faglige autoriteten. Retorikk er en hel disiplin. Argumentasjon  
og tanke, følelser, kropp og egen eksistens forenes mot et tydelig mål. Det er  
øyeblikket der du treffer ditt publikum, dine medarbeidere, ditt styre eller dine kunder. 
Store lederprestasjoner som skaper mening for andre er resultatet. Retorikk er lederska-
pets ypperste kunstform. 

Lederskapets kjerne 
Bak teorier om lederskap ligger det alltid et erfaringsgrunnlag. I Athen finner vi 
demokratiets fødsel, og behovet for å påvirke massene. Det ligger på Pnyx. Rett 
ved ble teateret og skuespillerkunsten født. Enorme statuer til ære for Euripides,  
Sofokles og Aschylos. Prestene brukte skuespillere for å bevege andre. Demostenes raste 
mot dem og kalte dem hyklere, mens Sokrates gikk til angrep på Sannhetens apostler. 
Ledelse, makt og mening er en kamp om virkeligheten 
og hva som skal komme. 

Filosofer, sofister, skuespillere, politikere og 
ledere står alle på virkelighetens scene.  
Octavianus Augustus, Marcus Agrippa og 
Keiser Hadrian skjønte dette, og har  
bygget sin arv på Athen. Menander 
påvirket Shakespeare. Teateret 
veves sammen med retorik-
ken og politikken. Leder-
skap blir selve arenaen for 
prestasjoner. På Agora, 
som betyr åpen plass og 
fri tale, velger Sokrates 
til slutt å tømme et gift- 
beger for sine egne stand-
punkter. Athen rammer 
inn lederes troverdighet, 
følelser og standpunkter 
på en elegant måte rundt 
Akropolis. 
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«De som ikke kjenner tiden 
før sin egen fødsel, vil for 
alltid forbli barn.»

 CICERO



LOGOS OG TESE

Alle ledere må ha et mål for 
å kunne påvirke i en bestemt 
retning. Det dreier seg om 
tydelighet i påstand og verdier. 
Areopagus høyden og stoaen 
på Agora forteller begge sine 
historier om eget ståsted for 
ledere til alle tider. Å bli tydelig 
på hva du vil si og hvilke argu-
menter du skal bruke, tilhører 
all god forberedelse. En slik 
ransakelse og undersøkning gir 
alle påvirkning en retning og et 
mål. Uten dette faller retorikk 
på stengrunn.

PATHOS OG MUSENE  

Engasjement er nødvendig i 
lederskap, og kommer innen-
fra. Det gnistrer når du finner 
det, i en ide, i et perspektiv, 
gjennom andre.   I Athen 
hadde de en høyde for slikt, der 
kunstens muser holdt til. Rett 
under ligger det et utendørs 
teater. Ledere dro til Athen 
for å trene. Kropp og sinn må 
stemme, og emosjoner er et 
kraftig verktøy. Lederskap blir 
sterkest når ledere viser mot og 
bruker egne følelser. Det kalles 
pathos – det er politisk retorikk 

- retorikkens høyeste form. 
Det krever mot og ærlighet, 
besinnelse og selvkontroll, og 
kontakt med egen selvfølelse, 
Både grekere og romere trente 
på dette, fordi det virker. 

ETHOS OG DEG SELV  

Troverdighet er retorikkens 
kjerne. Enhver leder må bruke 
seg selv, egne erfaringer og 
ståsted. Agrippa, Antonius og 
Sulla dro alle til Amphiareion, 
en hellig plass for refleksjon 
og vekst. Det helligste stedet 
er imidlertid midt i byen. Alle 
ledere har styrker de ikke bruk-
er, dessverre. Mange ser dem 
ikke selv. Det trengs andre for 
å se dem, eller gudene selv. 

ACTIO OG VALG

I utøvelsen av lederskap 
viser du deg frem, som alt 
du er. Akkurat som på Pnyx, 
demokratiets fødested, er det 
ikke du men tilhørerne dine 
som avgjør om du blir trodd 
eller ikke. Lederskap gir ingen 
garantier for suksess. Ledere 
må leve med seg selv, egne han-
dlinger og egne valg. Forskning 
på ledelse understreker det 
samme: Lederskap definerer 
deg. Sokrates sto opp for sine 
valg i egen rettssak. Alle ledere 
bør ha en slik.

«…så kan man 
lett se om den som 
taler, bare gjør seg 
til med en masse 
taleteknikker.»

 CICERO

«Følelser er sjelelige 
påvirkninger som 
får mennesker til å 
endre mening.»

 ARISTOTELES

«Taleren selv er det 
sterkeste av alle 
bevismidler…»

 ARISTOTELES

«Således, Athenere, 
får dere lyde 
anklageren eller 
ikke, slippe meg fri 
eller ikke - jeg for 
min del vil ikke 
gjøre annerledes 
om jeg så skal dø 
mange ganger.»

 PLATON

DAG 1 DAG 2 D AG  3 D AG  4

Forberedelsen
Hva vil du med lederskapet 
ditt? Hvem vil du påvirke? 
Hva mener du? Hva vil du si?

Inspirasjonen
Hva inspirerer deg? Hva en-
gasjerer deg? Hvordan bruker 
du det?  

Refleksjonen
Lederes handlingsrom er større 
enn man tror. Hva kan du 
bruke av egne erfaringer, egne 
styrker, eget potensiale? 

Utøvelsen
Lederskap viser seg i handlinger, 
i utøvelse, i tale. Det er øyeblik-
kets kunst, og det skjer der og da.



OM PROMETHEVS

Vi er et velrenommert konsulentfirma som har spesialisert oss innen lederutvikling, ledergruppe- 
utvikling/teamutvikling og organisasjonsforandring. Vi jobber med toppledergrupper, ledergrupper, 
kjører utviklingsprogrammer for ledere, arrangerer storsamlinger for alle i organisasjonen, samt utfører 
profesjonelle utviklingssamtaler (coaching) og trening av lederferdigheter (f eks retorikk). Vi skredder-
syr og lager et utviklingsforløp i samarbeid med kunden. Dette kan bestå av utvalgte samlinger, noen 
ganger med profesjonelle samtaler ved siden av. Vi følger som regel organisasjonen over lengre tid, men 
kan også benyttes til å holde enkeltstående foredrag på konferanser eller interne arrangementer. Vi har 
solid erfaring fra mange bransjer, både innenfor privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt.

Promethevs sin unike profil innebærer integrering av moderne ledelsesteorier med historiske  
personer og epoker. Vi lærer av skikkelser som fikk til det ekstraordinære, og trekker «gull- 
korn» av læring i lederrollen ut av historiske vendepunkter. Filosofi, kunst og skjønnlitteratur trekkes inn 
for å belyse sentrale poeng ved ledelse og samspill. Vi er kanskje mest kjent for våre kurs i utlandet, hvor 
vi bringer ledere tilbake til en annen tidsepoke, eksempelvis renessansen i Firenze, der de får utforske 
ledelse på høyt nivå gjennom å bli kjent med skikkelser som Lorenzo de Medici, Michelangelo, Leonardo 
da Vinci, Machiavelli og Dante. Vi knytter teori til engasjerende historier som både kan underholde og 
berøre, samt viktigst av alt; åpner opp for egen erkjennelse og utvikling i påfølgende øvelser, gruppe- 
arbeid og refleksjoner. Det er for eksempel lettere å se på dine egne skyggesider som leder, når du vet at 
selv store ledere som Cæsar, Nansen og Amundsen slet med noe av det samme. 

Vi mennesker er sosiale vesener som fanges av historiefortelling, og vår pedagogiske profil gjør ledere 
og ledergrupper mer åpne for nye tanker, ærlig refleksjon og arbeid med egen utvikling og mellom- 
menneskelig samspill. Historiske skikkelser og filosofisk tankegods i kombinasjon med forskningsbaserte 
leder-teorier – alt designet i en nøye gjennomtenkt utviklingsprosess – fremmer mer effektiv ledelse!

TRE HJØRNESTEINER I VÅR TILNÆRMING TIL LEDERUTVIKLING:

KLASSISKE PERSPEKTIVER: Bruk av historie, filosofi, 
litteratur og kunst for en dypere og annerledes vinkling. 
Ved å gå tett på en annen tidsepoke kan vi se vår egen tid 
og eget ståsted i nytt lys.

AKADEMISK TYNGDE: Tilnærminger forankret i solid 
teori og forskning

REFLEKSJON OVER EGEN PRAKSIS: Læring gjennom 
refleksjoner og utprøvinger i egen ledergjerning.

JAKTEN PÅ
LEDERSKAP

KLASSISKE

PERSPEKTIV
ER AKADEMISK

TYNGDE

REFLEKSJON OVER 
EGEN PRAKSIS

www.promethevs.no


