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vad kan Man fÖrvänta siG?
ett evenemang som är fartfyllt, roligt, explosivt, spännande och 
inspirerande. sveriges absolut bästa föreläsare kombinerat med musik, 
DJ, specialeffekter, överraskningar mm. Det bidrar till att skapa en dag 
långt utöver det vanliga. edutainment (education + entertainment) och 
kompetensutveckling när det är som allra, allra bäst. För att du och ditt
team ska växa som individer och arbetsgrupp.

välkomna till en grym utbildningssHow!

M e r  i N F o  o M  F Ö r e l ä s a r N a  o c h  v a D  D e  P r a T a r  o M 

I priset ingår för- och eftermiddagskaffe med dopp, en lättare lunch, DJ, deltagande i utlottning av fina priser, loungeband, afterwork med vinmingel (alt alkoholfritt), överraskningar m m.

sarah Dawn Finer är en av sveriges främsta artister. en allkonstnär med stor röst, vars musik och 
framträdanden ofta berör på djupet. hon har en gudabenådad röst och personlighet som får 
luften att vibrera av känslor. hennes spontana och positiva attityd till musiken och livet har 
fått svenskarna att ta henne till sina hjärtan. sarah är varm, rolig och älskar utmaningar. hon 
har fått högsta betyg både som skådespelerska och som programledare. hennes karaktär lynda 
Woodruff och sång g jorde stor succé för över 200 miljoner tittare i eurovision song contest när 
sverige arrangerade tävlingen. Nu i vår tar hon över som programledare för så ska det låta. vi är 
mycket stolta att få presentera denna multibegåvning som konferencier på årets upplaga av stora 
inspirationsdagen.

sarah dawn finer Konferencier och sång

alla ska känna arbetsglädje, ansvar och delaktighet - varje dag!  Medarbetarna är oftast 
ett företags viktigaste konkurrensmedel. Mår inte medarbetarna bra så mår inte företaget 
bra. Den här föreläsningen är för alla team, arbetslag, företag och arbetsgrupper som vill ha 
verksamhetens mål i fokus, skapa arbetsglädje och energi. vi lyfts, inspireras och får konkreta 
verktyg för ett bättre medarbetarskap på arbetsplatsen. vem vill jag vara på min arbetsplats? Tar 
jag själv ansvar för det? hur kan vi träna oss till ett positivt förhållningssätt till det vi möter och 
vilka är fördelarna? christina har fått den prestigefyllda utmärkelsen sveriges bästa föreläsare 
både 2014 och 2015. hennes kunder har under fjolåret gett henne betyget 4,94 av 5,00.  
Möt sveriges i särklass hetaste föreläsare.

christina stielli Motivation och arbetsglädje 

Hur hanterar vi besvärliga människor och konflikter? Morgan berättar hur han ser på 
besvärlighet. vem är besvärlig? varifrån kommer besvärligheten? Kan man göra något 
åt besvärliga människor? Med humor och värme blandas den senaste forskningen inom 
beteendevetenskap med Morgans personliga klokskap om hur man på ett handfast sätt kan få 
en bättre arbetsmiljö och högre livskvalitet. Med en otrolig energi och karisma levererar Morgan 
skarpa insikter och förlösande aha-upplevelser från scen! han bjuder stort på sig själv, beskriver 
livskrisers spirande krafter och hur kontakten med besvärliga människor kan få oss att växa!

MorGan allinG Konsten att hantera besvärliga MännisKor

Klas hallbergs storhet ligger i att leverera tänkvärda sanningar förpackade i en stor portion 
humor på ett sätt som ingen annan i sverige kan. Med sin nya föreläsning vill han inte bara 
få oss att leva innan vi dör utan han vill inspirera oss att ta ansvar och våga göra skillnad i vår 
vardag. om att prioritera uppgifterna, göra rätt val och se till att få saker g jorda, helt enkelt. 
sitt inte och vänta på att livet ska hända utan se till att det händer! Klas är nominerad till det 
prestigefyllda priset Årets inspiratör 2018. Det här kan vara det roligaste föredrag du kommer 
att få uppleva och det mest användbara. 

klas hallBerG att leva innan Man dör - carpe dieM på värMländsKa

ny
fÖreläsninG
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Motivation och arbetsglädje 

kul på jobbet – hur och varför? Forskning visar att du presterar bättre på jobbet om du är 
glad och känner engagemang. Då får du även med dig fler av dina kollegor och medarbetare 
på dina idéer. ami ger dig nycklarna, verktygen och tipsen för att du ska kunna omsätta detta 
i praktsik handling, eftersom det aldrig är tanken som räknas. Hur skapar vi ett bra och aktivt 
medarbetarskap? hur går vi från nöjdhet till framåtlutat engagemang? Det är inte förvånande att 
ami toppade listan som sveriges mest bokade föreläsare förra året. en inspirerande föreläsning 
för hela arbetsgruppen!

aMi heMviken MedarbetarsKap och engageMang

anta utmaningarna och gör något bra av dem för nu är det din stund på jorden! Morgonen efter 
att han lagt handskarna på hyllan startade Paolo sitt första företag och är idag en mångsidig 
entreprenör. han har insett att han inte var hopplös utan bara dålig på att gå i skolan. Det här är 
en inspirerande föreläsning som uppmanar till handling. ska du få något g jort måste du göra det! 
Bli ditt bästa jag – låt inte rädslan förlama dig. Paolo roberto har gått från ett djupt utanförskap 
till att bli svensk och nordisk mästare i taekwondo, är en av fem svenska män som har boxats om 
en vM-titel och är idag en av sveriges mest sålda kokboksförfattare.

paolo roBerto låt aldrig rädslan bli större än nyfiKenheten

nu med nyskrivet material till stora inspirationsdagen. Jonas gardell - författare, dramatiker, 
komiker och artist. Mannen med fler talanger än en schweizisk fällkniv. ingen kan som Jonas 
beskriva känslor med sådan frenesi. han balanserar på ytterlighetens kant – ilska, sorg, glädje 
och inte minst glödande kärlek. han lägger fokus på marginaliserade människor i utanförskap. 
han försvarar de svaga och kämpar för deras mänskliga rättigheter. hans triologi Torka inte 
tårar utan handskar har rosats av pressen. han har utnämnts till Teologie hedersdoktor  
vid lunds Universitet och Medicine hedersdoktor vid linköpings Universitet.  
en estradör träder scen med stor skärpa, stollighet och mycket hjärta.

jonas Gardell UtanförsKap och självförtroende

Babben är en artist med bredaste tänkbara kompetens och har i många år ansetts som sveriges 
roligaste kvinna. här föreläser hon om varför det ibland känns så dåligt fast vi har det så bra. 
visst är vi moderna, uppdaterade och superflexibla, men vi släpar också på bagage som vi 
ärvt eller började packa redan under uppväxten. Dags att titta på drivkrafter, egenskaper och 
programmeringar som ställer till det för oss på ett omedvetet plan! Ur innehållet: Kan man 
bränna ut sig på vad som helst? hur ser ett negativt tankehjul ut och hur kan jag vända det? 
hur sållar man bort sånt som är oviktigt och tar energi? Föreläsningen innehåller mycket skratt, 
men också tillfällen att diskutera och reflektera. Ta den här chansen att lära känna dig själv och 
din omgivning lite bättre!

BaBBen larsson sMällar Man får ta - oM att hantera stress och oro



anMälan  //  stora inspirationsdagen  nÖjesteatern 23/5 2018
anmälan kan göras portofritt på denna svarstalong, per telefon 08-663 06 80, fax 08-663 06 98 
eller per mail; bokningar@ekvilibrium.se

Jag vill beställa _____________  st platser à 3.195 sek exkl. moms. i priset ingår lättlunch, för- och eftermiddagskaffe 
med dopp, loungeband, DJ, happenings, utlottning av fina priser, aW med bubbel, mingel m m.

Bekräftelse och faktura skickas per post. Är seminariet fullbokat meddelar vi er omgående. Ni kan avboka er fram till fyra veckor innan kursdag – därefter är 
anmälan bindande. Blir du förhindrad att delta kan du kostnadsfritt överlåta platsen till en kollega. För full-ständiga avbokningsregler vänligen se www.talarformedlingen.se. Ekvilibrium förbehåller 
sig rätten att vid oförutsedda händelser ändra i programmet. Copyright © 2018 Ekvilibrium talarförmedling AB. All rights reserved. Stolt presenterat av Ekvilibrium Talarförmedling AB | Seglarvillan 
/ KSSS | Hotellvägen 7 | 133 35 Saltsjöbaden AVS. 21Grams, Box 43, 121 25 Stockholm. Returadress: Ekvilibrium Talarförmedling AB | Seglarvillan / KSSS | Hotellvägen 7 | 133 35 Saltsjöbaden
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   utsÅlt pÅ rekordtid   

låt gärna programmet  cirkulera på arbetsplatsen

”Mycket trevlig och givande dag! 
 Många skratt och mycket tänkvärt.
Nu har jag mycket positiva saker att 

diskutera med min grupp – tack!”

JohaN

”Bästa personaldagen vi varit på  
– allt var bara outstanding. 

Föreläsarna, maten, logistiken – Wow! 
Stora inspirationsdagen ger verkligen skäl 

för namnet – Stort!”

Marie-loUise

Under hösten har vi varit runt med inspirationsdagar i ett flertal 
svenska städer. det var utsålda hus på samtliga orter. vi blev 

rosade med stående ovationer, skrattsalvor och jubel som aldrig 
ville ta slut. stora inspirationsdagen på Konserthuset i stockholm 

sålde slut 1 700 platser på rekordtid – vi räknar med samma 
rusning nu! Boka din plats i tid! 

en Gratis!
g Å  6 ,  B e Ta l a 

F Ö r  5 !

09:00-09:10   
sarah dawn finer

12:35-13:20
paolo roberto

09:10-09:55   
christina stielli

13:30-14:15
aMi heMviKen

09:55-10:15  
Kaffe

10:15-11:00
babben larsson

11:00-11:45
Morgan alling

11:45-12:35 
lUnch

14:15-14:40
Kaffe 

14:40-15:30
jonas gardell

15:30-16:15 
Klas hallberg

16:15-17:00   
avslUtning och after worK

13:20-13:30  
Utlottning


