
Årets stora personaldag!
     EKVILIBRIUM TALARFÖRMEDLING PRESENTERAR      

Om drivkraft, teamwork & arbetsglädje –– en utbildningsshow för hela arbetsgruppen

FULLA HUS I 
HELA SVERIGE

– succéturnén
fortsätter!
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måns möller
Om att få ihop livet även när det krisar

maria möller
konferencier & sång

Kay pollak
ändra dina tankar - ändra ditt liv

jonas gardell
Om utanförskap och självförtroende

susanne pettersson
framgångsrika team och arbbetsglädje
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pär ”hudik” Johansson
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PROGRAM 12/11
JÖNKÖPING

09:00-09:10

11:15-12:00

09:10-10:00

maria möller    konferencier och sång
SÅNGERSKA, KOMIKER & IMITATÖR

Maria Möller är en fantastisk artist, en fin mix av sångerska och komiker med många ovanliga 
och nya grepp. Hon scendebuterade för drygt trettio år sedan. Maria har g jort många 
kritikerrosade shower i eget namn och medverkat i otaliga scenföreställningar runt om i 
landet. Som imitatör slog hon igenom för den breda publiken i Allsång på Skansen. Ni kommer 
att bli hänförda av denna strålande superstar! Det är med stor glädje vi välkomnar denna 
mångfacetterade och multibegåvade konferencier till Stora Inspirationsdagen.

susanne pettersson    arbetsglädje och framgångsrika team 
COACH, FÖRFATTARE & FÖRELÄSARE

Föreläsningen handlar om att skapa glädje och effektivitet på arbetsplatsen, i individen och i 
laget! Att få människor med olika viljor, personligheter och kompetenser att dra åt samma håll 
med glädje är en konst. Ni kommer få konkreta verktyg för hur ni tillsammans kan agera för 
att få alla att må och prestera bra tillsammans. Susanne Pettersson har 25 års erfarenhet av att 
utveckla individer, team och organisationer till framgång, kraft och balans. Hon är även verksam 
som idrottspsykologisk rådgivare och mental coach för många av Sveriges elitidrottare och lag, 
tex Malmö Redhawks. 

kay pollak    ändra dina tankar - ändra ditt liv
FILMREGISSÖR, FÖRFATTARE & FÖREDRAGSHÅLLARE

I drygt 25 år har Kay föreläst om Att välja glädje och Växa genom möten. Mer än 500 000 
svenskar har hört Kay Pollak föreläsa. Nu kommer en utveckling av dessa föreläsningar 
som belyser hur våra tankar påverkar våra liv och hur vi har möjlighet att styra våra tankar 
i rätt riktning. Valet är ditt! Här kommer du få konkreta verktyg till att lyfta klimatet på 
arbetsplatsen och förbättra relationerna i arbetsgruppen såväl som där hemma. 

10:00-10:25

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

Föreläsarna, maten, logistiken – Wow! Stora Inspirationsdagen 
ger verkligen skäl för namnet – Stort!”

MARIE-LOUISE

2 995 SEK
EXKL. MOMS PER PERSON 

I priset ingår lättlunch,  

kaffe, loungeband,  

DJ, happenings,  
utlottning mm.

ÅRETS kvinnliga 

TALARE
2018

10:25-11:15

pär ”hudik” johansson    ingenting är omöjligt
TEATERPRODUCENT, REGISSÖR & MANUSFÖRFATTARE

I huvudet på en normalstörd - att bli sedd, behövd och tagen i anspråk. Med rätt näring kan alla 
individer fås att blomstra. Pär Johansson bildade Glada Hudikteatern, en teatergrupp av normal- 
och utvecklingsstörda. Starten var trög för Glada Hudiks föreställning Elvis och bara 70 biljetter 
såldes till premiären. Besvikelsen vändes till succé och nu har de sålt över 100.000 biljetter samt 
framträtt på Broadway i New York. Hur har han burit sig åt? Hur har hans ledarskap sett ut? Kort 
och gott – hur lyckades han?  Det här är en föreläsning som tänjer på gränserna, trotsar fördomar, 
tror på människor och ger dem en chans att utvecklas. 

ÅRETS 

TALARE
2017
Hederspris



15:55-16:00

15:05-15:55

13:40-13:50

måns möller    om att få ihop livet även när det krisar
STÅUPPKOMIKER & PROGRAMLEDARE

En bejublad föreläsning om humor, stress och konsten att få ihop livet även när det 
blåser snålt. Hur skapar vi balans mellan arbete och privatliv i vår vardag. Hur kan vi minska 
stressen när vi drabbas av personliga kriser samtidigt som man förväntas prestera på topp i 
arbetslivet? Vad gör man när allt ”gått åt helvete”? Det här är en vansinnigt rolig föreläsning 
där du kommer skratta hejdlöst men du kommer även få massor med handfasta tips och råd 
om hur du kan få ihop din vardag även när det krisar.

12:50-13:40

petra mede    från färdtjänst till paljetter
STÅUPPKOMIKER, PROGRAMLEDARE & SKÅDESPELARE

En föreläsning om hur man vänder motgång till framgång. Möt programledaren, komikern 
och skådespelaren Petra Mede. Vi har bl a sett henne leda Eurovision Song Contest och 
nu senast medverka i den hyllade dramaserien Bonusfamiljen på SVT. I föreläsningen 
berättar Petra om hur hon vänt motgång till framgång efter sin ryggskada som fick henne 
att byta karriär - från att bli professionell dansare till att bli hyllad programledare i TV.

14:40-15:05

Kaffe & te

Utlottning

avslutning med maria möller

13:50-14:40

jonas gardell    utanförskap och självförtroende
FÖRFATTARE, DRAMATIKER, KOMIKER & ARTIST

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 försvarar de svaga och 
kämpar för deras mänskliga rättigheter. Hans triologi Torka inte tårar utan handskar 
har rosats av pressen. Nu är Jonas aktuell med den hyllade showen Queen of f*cking 
everything. Han har utnämnts till Teologie Hedersdoktor vid Lunds Universitet och 
Medicine Hedersdoktor vid Linköpings Universitet och nu senast vid Åbo Akademi. En 
estradör träder scen med stor skärpa, stollighet och mycket hjärta.

12:00-12:50

Lunch

Mer info & biljetter på: storainspirationsdagen.se

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

saker att diskutera med min grupp — tack!”

JOHAN

   UTSÅLT PÅ REKORDTID   

Under de senaste åren har vi turnerat med Inspirationsdagar runt 
om i hela landet med utsålda hus på alla orter. Vi har blivit rosade 

med stående ovationer, skrattsalvor och jubel som aldrig ville ta slut. 
Det brukar vara rusning efter biljetterna – boka din plats i tid! 



11/11 kalmar  /  12/11 jönköping  /  13/11 karlstad 
14/11 falun  /  18/11 malmö  /   20/11 göteborg

 22/11 stockholm  /  26/11 östersund  /   27/11 sundsvall   
28/11 gävle   /  2/12 uppsala  /  12/12 Stockholm

ANMÄLAN:  STORA INSPIRATIONSDAGEN – SPIRA KULTURHUS 12/11 2019
Anmälan kan göras portofritt på denna svarstalong, www.storainspirationsdagen.se, 
per telefon 08-663 06 80, fax 08-663 06 98 eller per mail; bokningar@ekvilibrium.se

Jag vill beställa _____________  st platser till styckpriset 2 995 SEK exkl. moms. I priset ingår lättlunch, för- och 
eftermiddagskaffe med dopp, loungeband, DJ, happenings, utlottning av fina priser m m.

Bekräftelse och faktura skickas per post. Är seminariet fullbokat meddelar vi er omgående.
Ekvilibrium förbehåller sig rätten att vid oförutsedda händelser ändra i programmet.  Copyright © 2019 Ekvilibrium talarförmedling AB. All rights reserved.  
AVS.: 21Grams, Box 43, 121 25 Stockholm.  Returadress: Ekvilibrium Talarförmedling AB | Seglarvillan / KSSS | Hotellvägen 7 | 133 35 Saltsjöbaden

PORTO
BETALT

Svarsförsändelse

Kundnummer 20526790

133 20 SALTSJÖBADEN

EN GRATIS!
GÅ 11, BETALA 

FÖR 10!

TILL KONTORETS

PERSONAL- OCH 
UTBILDNINGSANSVARIG

VAD du kan FÖRVÄNTA dIG under
stora inspirationsdagen

Dagens ämnen
i jönköping 12/11

Belöna dina medarbetare, 
bjud in dina kunder eller 

unna dig själv ett

Inspirerande
seminarium!

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 den är som allra, allra bäst.

välkomna till en grym utbildningsshow!

Personligt ledarskap
Ingenting är omöjligt

Kommunikation och bemötande
Om utanförskap och självförtroende

Framgångsfaktorer
Att få ihop livet när allt rasar

Arbetsglädje
Bygga framgångsrika team

Ändra dina tankar - ändra ditt liv
Gruppdynamik

Mästarklass & teamwork
Från färdtjänst till paljetter

Vi vill beställa av- och ombokningskydd. Pris 199 kr pp exkl.moms. Blir du, en kollega eller någon nära anhörig akut sjuk kan du avboka eventet och få 
pengarna tillbaka. Ett giltigt läkarintyg krävs för att avboka seminariet. Vid förhinder kan du kostnadsfritt boka om eventet fram till 4 veckor före eventdatumet. 
Du kan även kostnadsfritt överlåta platsen till en kollega. För fullständiga avbokningsregler vänligen se www.storainspirationsdagen.se.

____________________________________________________________________ 
KONTAKT

____________________________________________________________________ 
ADRESS

____________________________________________________________________ 
FÖRETAG

____________________________________________________________________ 
TELEFON & E-POST


