VELKOMMEN TIL
LEDERSEMINAR
I FIRENZE

INVITASJON

VELKOMMEN TIL
LEDERSEMINAR I FIRENZE
Du inviteres herved til et seminar som avslører hemmeligheten
bak den eksplosive skaperkraften og resultatoppnåelsen
i renessansen i Firenze!
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ettverket har talt og det ble meldt størst interesse for
lederseminaret i Firenze. Du inviteres herved til et
seminar som avslører hemmeligheten bak den eksplosive skaperkraften og resultatoppnåelsen i renessansen i Firenze!
Dette er seminaret som anses som ”indrefileten” i våre konsepter,
og har blitt gjennomført mange ganger med svært gode tilbakemeldinger. Vi vil bli bedre kjent med blant annet Lorenzo de
Medici, Michelangelo, Machiavelli og Dante, hvor hver av de
tilfører innsikt, smarte grep og klokskap i lederrollen. Deres liv
kobles i kjent stil med lederteori, psykologi og filosofi, og det
hele skjer mens vi beveger oss rundt og tar inn de inspirerende
omgivelsene i Firenze og Toscana!
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Seminaret avholdes 23-26. mai, med mulighet for å fly ned på
morgenen den 23. mai (oppstart kl 14.30), avslutningsmiddag
på kvelden den 26. mai, og hjemreise den 27. mai. Seminaret
koster 14.500 kr (tre og en halv dag med kurs), og dette honoraret inkluderer selve seminaret, kursdokumentasjon, kurslokale
og kursfasiliteter, samt alle innganger/museumsbesøk. Prisen
inkluderer også en heldags ekskursjon til Machiavellis hjem i
Toscana (inkl lunsj), hvor han skrev det innflytelsesrike verket
”Fyrsten”. I tillegg til prisen kommer velkomstmiddag kr 450
(fire retter med drikke) og avslutningsmiddag kr 550 (fire retter
med drikke).
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Den enkelte må selv dekke kostnadene for fly og hotell. Vi
anbefaler deltagere å bo på B4 Hotell Astoria, hvor John
Milton bodde da han skrev ”Paradise Lost” om Lucifers fall fra
himmelen. Her vil enkelte forelesninger bli holdt. Hotellet er et
fire stjernes hotell med en nydelig takterrasse, og ligger sentralt
ved Medici kirken midt i byen. Det er mulig å selv skaffe et annet
hotell, hvis du ønsker et rimeligere alternativ. Vi er behjelpelige
med booking, og vår agent vil hjelpe deg med det du ønsker.
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Påmelding skjer gjennom mail til
mariann.crantz@promethevs.no
Vedlagt finner du brosjyre om seminaret og et tentativt
program. Det er begrenset med plasser, så her gjelder
prinsippet førstemann til mølla!
Vi gleder oss til å se deg i Firenze!
Mvh alle oss i Promethevs

MELD DEG PÅ HER

PROGRAM

PROGRAM
ONSDAG 23. MAI:

FOKUS PÅ MEDICI OG KREATIVITETENS TIDSALDER I FIRENZE
14.30
Start seminar Renessanselederen – renessansetidens relevans (B4 Astoria Hotel)
• Fokus på Lorenzo de’ Medici: renessansemenneske og lederideal?
• Forandringslederen i ekstreme endringstider
• Den intellektuelle og opplyste leder
• Nettverksgrupper: tverrfaglighet og intellektuell vekst
• Lederens ansvar for fellesskapet og framtid
• Idealet om inderlighet og individuelle erfaringer
• Vekst og streben knyttes til dannelse og utvikling gjennom et livsløp
17.00
On-site forelesning:
• Byvandring gjennom renessansens Firenze
20.30
Velkomstmiddag ’Il Latini’

TORSDAG 24. MAI:

FOKUS PÅ MACHIAVELLI OG VIKTIGHETEN AV POLITISKE FERDIGHETER
09.00
Fokus på Machiavelli: makt og påvirkning (B4 Astoria Hotel)
• Maktbruk og maktmisbruk for å tjene det felles gode
• Machiavelli som moralfilosof
• Ledelse hvis mennesket er ondt og selvisk
• Samhandling hvis mennesket er ondt og selvisk – klarer vi å anerkjenne det?
• Spillteori og maktbruk: hvordan vinne maktkamper
• Machiavelli’s krav til de som vil påvirke og ha innflytelse – virtu
• Gruppearbeid på makt og påvirkning
11.30
On-site forelesning:
• Palazzo della Signoria (det gamle rådhuset hvor Machiavelli virket som
		 politiker og det sentrale sted for politiske spill og intriger i Firenze)
13.00
Ekskursjon i Toscana med lunsj:
• Sant’ Andrea in Percussina (Machiavellis tilholdssted under sitt eksil fra
		 Firenze hvor han skrev Fyrsten)
• Forelesninger og gruppearbeid på makt og påvirkning
18.00
Transport tilbake til Firenze

PROGRAM

PROGRAM
FREDAG 25. MAI:

FOKUS PÅ KONGSTANKER, ILDENS GAVE OG POTENSIALER FOR VEKST
09.00
Forelesning B4 Astoria Hotel: Lederskap og ildens gave
• Fokus på Lorenzo de’ Medici: det kreative miljø
• Kongstanken om en gullalder i Firenze
• Jakten på det høyeste gode – individets plikt til vekst og selvutfoldelse
• Leder vs. administrator
• Inderlighet og engasjement
• Valgets virkeliggjøring av selvet
• Ildens gave og forholdet til fellesskapet
10.30
Palazzo Medici Riccardi - hjemmet til Lorenzo de Medici
12.00 - 14.00
Lunsj med gruppearbeid
14.00
On-site forelesning: Accademia – Fokus på Michelangelo og indre kall
17.00
Gruppearbeid på takterrassen

LØRDAG 26. MAI:

FOKUS PÅ DANTE OG KAMPEN FOR VERDIGHET I LEDERROLLEN
08.30
Dantes reise gjennom dødsrikene - egenutvikling eller samfunnsutvikling?
• De syv dødssynder og selvutvikling – dødsangst eller livsangst?
• Fra synder til dyder
• Lutring av ledere
• Aktivitet for verdighet
• Eget ståsted i eget narrativ – Dantes vei tilbake til livet – den gale og gode sti –
		 hvor lett det er å trå feil
10.30
Byvandring Dante’s Firenze
11.30
Ekskursjon San Miniato m/ gruppearbeid
13.00
Lunsj La Loggia m/ avsluttende kommentarer og nytte av dette i ettertid
15.00
On-site forelesning: Cappelle Medicee (gravkapellet til Medicifamilien i San
Lorenzo kirken hvor Lorenzos håp og Machiavellis ideal ligger gravlagt)
16.00
Program avsluttes
20.00
Avgang til restaurant for avslutningsmiddag
Det tas forbehold om endringer i programmet.

