Workshops måleri
med bildkonstnär Lisa Davis

!

Förslag på aktiviteter:
CC Colour Communication

Lisa Davis
www.lisadavis.se
lisadavis90@gmail.com
0709 - 784612

Att samtala med färg. En övning som lämpar sig
mycket bra som uppstart för en konferens där arbetsplats/arbetssituation
står i centrum.
Tid: ca 45 min - 60 min

Gemensam målning
Prestigelöst skapande där samarbete är en förutsättning för helheten....
Kan göras på många olika sätt och infallsvinklar.
Tid: ca 45 min

Symbolmåleri
Vi använder färg och form för att med symbolernas hjälp gemensamt
undersöka mål och visioner.
Tid: ca 1 - 1,5 tim

Upptäck med kol
En både rolig och lärorik workshop, där många av deltagarna blir
förvånade över vad som kan hända när man verkligen använder
seendet...
Garanterat många skratt!
Tid: ca 1,5 tim

Henric Carlsson VD Conscriptor
om CC Colour Communication:
”Tempot under vår konferens var högt så vi behövde ett avbrott utan att tappa fokus på vår
konferens. Övningen var helt perfekt! Alla kunde uttrycka sig, det var en kul och oerhört nyttig
övning. Som chef fick jag fram massor med synpunkter och känslor i bild som förklarades med
en muntlig genomgång. Roligt, avslappnande och även ett djup. Kraftfullt! Riktigt häftigt!”
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Att samtala med färg. En övning som lämpar sig mycket bra som uppstart för
en konferens där arbetsplats/arbetssituation står i centrum.
Tid: ca 45 min - 60 min
Många deltagare = längre tid.
Pris: 250:-p/p

Gemensam målning
Prestigelöst skapande där samarbete är en förutsättning för helheten....
Kan göras på många olika sätt och infallsvinklar.
Tid: ca 45 min
Pris: 250:-p/p

Symbolmåleri
Vi använder färg och form för att med symbolernas hjälp gemensamt
undersöka mål och visioner.
Tid: ca 1 - 1,5 tim
Pris: 350:-p.p

Upptäck med kol
En både rolig och lärorik workshop, där många av deltagarna blir
förvånade över vad som kan hända när man verkligen använder
seendet...
Garanterat många skratt!
Tid: ca 1,5 tim
Pris: 300:-p.p

Paketpris
Gemensam målning + kolporträtt.
En bra kombination på övningar om man vill ha en lite längre aktivitet.
Tid: 2- 2,5 tim
Pris: 425:-p.p
Alla priser är exkl. moms.
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Lisa Davis
www.lisadavis.se
lisadavis90@gmail.com
!
0709 - 784612

