VELKOMMEN TIL SEMINAR OM ENDRINGSLEDELSE I
WIEN
2-5. MARS 2022
Vi har gleden av å invitere dere til et flunkende nytt seminar i Wien
med endringsledelse som tema!
Vi regner med at de fleste av dere verker etter å komme i gang med det «ordentlige» livet igjen, og i 2022 bør det være trygt (og
på tide!) å reise litt igjen! Vi vil gjerne ta dere med til Wien og vise hvordan byens historie kan leses som en studie i
endringsledelse, både på godt og vondt. Dermed er det mulig å lære både smarte grep og unngå skjulte fallgruver.
Dette kurset kjører vi for dere til selvkost. Det vil si at prisen på 12 000 dekker kursdokumentasjon, ekskursjoner, guider,
innganger, 3 lunsjer og 2 middager samt våre reiseutgifter. Fly og hotell ordner og dekker dere selv. Vi tar utgangspunkt i et
sentrumsnært hotell for forelesninger etc. Men som vanlig er det byen som er hovedscene for seminaret. Påmelding og spørsmål
skjer ved mail til trond.kjaerstad@promethevs.no
Ønsker du hjelp til fly og hotell, ta kontakt med ronnaug@culturelink.no.
Kursinnhold og timeplan følger på de neste sidene, med forbehold om endringer. Vedlagt er også en brosjyre som vil bli å finne
på våre nettsider for fremtidige deltagere. Vi har allerede mange påmeldte etter invitasjon på Facebook-siden vår, men det er
plass til flere! Vi ses i Wien!!
Med vennlig hilsen
Frank, Trond og Kjetil
Promethevs As

INNSIKT OG UTSIKT TIL ENDRING
WIEN OG ENDRINGSLEDELSE

Wien bør være et spesielt egnet utgangspunkt for å utforske mulighetene og truslene ved endring. Denne
byen var sentrum i det tysk-romerske keiserrike, Habsburgernes hovedkvarter og prototypen på en
vellykket organisasjon. Etter Tysklands samling skrumpet landet inn, men Østerrike-Ungarn møtte
utfordringen med en åpen invitasjon til alle gode krefter om å samle sine ressurser i hovedstaden. Jugendstil
Wien kom alle som var verdt noe. Til byen strømmet kunstnere, tenkere, mektige og potensielle statsledere.
Wien var Europas hovedstad. Og alle gikk på kafe. I 1913 kunne du støte på Hitler og Trotsky finlesende
de siste nyhetene fra inn- og utland mens Stalin tjente en ekstraslant ved å spille sjakk på Cafe Central og
Freud avkledde borgerskapets nevroser på Cafe Landtmann. Som om borgerskapet ikke var oppskaket nok
av de mange skandalene malerne Klimt, Kokoschka og Schiele stelte i stand. Det bestående ville helst
opprettholde sine tradisjoner, med grandiose ball og feiende wienervals. I stedet fikk de Gustav Mahlers
radikale fusjon av tradisjon og nytenkning, fulgt av en stadig mer atonal komponistgenerasjon. Endringene
kom på løpende bånd, ikke alt var like lett å svelge. Eller like velkomment.
«Organisasjonen» Østerrike og Wien trengte forandring for å overleve den nye tiden. Som resultat fikk
landet og byen noen år med spektakulære resultater, med noe av det sterkeste og mest banebrytende som er
skapt innen vitenskap, statstenkning og kunst. Men Wien var også sterkt medvirkende til to ødeleggende
verdenskriger og oppløsningen av den gamle verdensorden. Slik er det vel med de aller fleste
endringsprosesser; endring kan være helt nødvendig og gir masse nye muligheter, men risikoen
undervurderes ofte. Ikke alt som skjer i endringsprosesser følger det rasjonelle sporet. Slik er det i det
personlige og slik er det i det organisatoriske. Derfor vil Sigmund Freud og ny kognitiv psykologi være våre
fremste guider til en forhåpentligvis bedre endringsprosess.

ONSDAG 2. MARS: Superego - Kraften i det bestående
Vi ankommer med morgenfly fra Oslo. Med egen buss drar vi til Schønbrunn, Habsburgernes praktslott og
oppvisning av egen suksess. Vi har omvisning og setter oss inn i Wiens stolte fortid som Europas viktigste by.
Foredrag underveis og gruppearbeid etter innsjekking hotell. På kvelden blir det velkomstmiddag på en av byens
mange tradisjonsrike restauranter.
TORSDAG 3. MARS: I bevegelse mellom superego og id-drømmer
En innholdsrik dag som starter med forelesning på kurshotellet: Psykologiske og organisatoriske vinkler på
endringsledelse. Som alltid vil deltagerne få rik anledning til å drøfte egne endringsprosjekter med de andre på
seminaret. Vi drar ut i byen og sjekker hva som skal til for å bli en ekte Wiener, med dannelse og tradisjon. Lunsjen
inntar vi på verdensberømte Cafe Central. Etterpå blir det byvandring for å oppleve endringsmagneten Wien på
nært hold, i og rundt Ringstrasse.
FREDAG 4. MARS: Id på godt og vondt
Etter frokost drar vi til Sigmund Freuds leilighet. Vi setter oss inn i hans tankeunivers som på besnærende vis
speiler Wiens eget bykart. Etterpå er det på tide med et salongbesøk. Salongene var et særegent fenomen i Wien og
flere andre kulturbyer rundt 1900. Her diskuterte man de store spørsmålene med eleganse og skarpsindighet. I
salongen var det på alle måter høyt under taket. Vi ser på utviklingen fra Freud til moderne nevropsykologi.
Deretter skal vi på Leopold-museet og se på kunstens betydning for å forstå endring. Deltagerne oppsummerer på
kafe; det ubevisste i egen organisasjon. På kvelden må vi inn i det irrasjonelle mørket. Endring er ikke risikofritt,
som Wien fikk erfare da de gikk fra Habsburg til Hitler.
LØRDAG 5. MARS: Ego - Ode til gleden
Vi starter på hotellet med forelesning og gruppearbeid knyttet til vellykket endring. Så går vi til den fantastiske
Secession-bygningen og setter oss inn i Gustav Klimts billeddikt og hyllest til Beethovens niende symfoni. Derfra er
veien kort til Cafe Opera hvor det er tid for ekte Wienerlunsj og siste gruppeoppgave. Her er det på tide å legge en
plan for eget endringsprosjekt, enten det er personlig eller på vegne av egen organisasjon. Etter lunsj drar vi til
Belvedere-museet hvor vi kan fange opp trådene fra kursdagene gjennom noen av de største kunstverkene fra
Jugend-perioden. Passende nok har vi avslutningsmiddagen på en ekte Jugend-restaurant hvor vi kan oppsummere
alle inntrykk fra seminaret.
Vi kan love dere et seminar med sterke inntrykk og både praktisk og motiverende endringsarbeid til glede for dere
selv og organisasjonen!

