
 

KONSTEN ATT VÅGA LYCKAS 

Inre och yttre ledarskap Steg 1 och 2

Alla som arbetar med kreativa yrken måste hantera olika prestationskrav och 

bedömningar. Detta från publik såväl från recensenter och inte minst i samarbeten, 

där det är viktigt att kunna stå fast vid sina visioner. Den värsta kritikern är ofta man 

själv - när vi frigör den, får vi kontakt med vårt potential och kreativa förmåga. Kursen 

stärker ditt eget inre ledarskap men den stärker även din förmåga att samarbeta och 

modet att våga lyckas. 

Inre och yttre ledarskap Steg 1 
Vi tittar på hur vi kan öka vår självmedvetenhet och självkänsla inom våra olika 

kreativa uttrycksområden. Vi kommer att arbeta med eget processarbete både 

individuellt och i grupp. 

Vi utvecklar den egna inre ledare både genom jag centrering och att 

medvetandegöra vikten av att sätta sina egna mål. Detta sker genom teoretiska 

kunskaper och praktiska övningar och bidrar till att du blir mer självklar och sannare i 

ditt egna uttryck. 

• Hur relaterar jag till mig själv? 

• Vad präglar mitt sätt att vara, mina inre mönster och yrkesroller? 

• Vad innebär ett inre och yttre ledarskap? 

• Hur blir jag mer autentisk och genuin i mitt yrke? 

• Att se misslyckanden ur nya perspektiv 



Inre och yttre ledarskap Steg 2 
Vi erbjuder en fördjupning av Inre och yttre ledarskap. 

Vi fortsätter att se på vår förmåga att relatera både till oss själva och till andra. Vi 

kommer även att arbeta aktivt med att ta in konflikter som kan uppstå både i vårt 

professionella och privata liv. Vi fördjupar vår egen relation till vårt konstnärliga 

uttryck och skapar utrymme för att bli medvetna om vår egen yrkeshistoria. Vi tittar 

även framåt på våra visioner och gör dem till medvetna mål. Vi inkluderar den s.k. ” 

ljusa skuggan” – rädslan för att lyckas. 

• Hur relaterar vi både till oss själva och till andra? 

• Konfliktens möjligheter 

• Jag gör mig medveten om min yrkeshistoria 

• Hur kan jag sätta högre mål för mitt skapande? 

• Att kunna integrera den ljusa skuggan – konsten att våga lyckas 

Kursutvärdering av tidigare deltagare från Dansalliansen/Stockholm och 
Trappan/Göteborg 
”3 omvälvande dagar, trygghet, respektfullt och lärorikt. Innehållet var fantastiskt bra!” 

”En balans mellan tydliga och strukturerade övningar och en otrolig lyhördhet inför 

gruppen/varje individ” 

”Jag har fått nya verktyg som kommer att utveckla mig både som dansare och 

koreograf men även som människa. Jag tror att jag kan bli en bättre  

samarbetspartner och chef av att gå vidare med det arbete som startades på kursen. 

Jag har lärt känna andra dansare på ett djupare plan vilket medför en ökad förståelse 

och samarbets möjligheter.” 

”Redskap för att bli mer självständig i mitt skapande liv. Tydlighet. System för att få 

fatt på vad som hindrar mig i min kreativitet. Nya nätverk och modeller för hur man 

kan stötta och coacha varandra.” 



Om Oss: 

Lena Runge 
Jag arbetar som filmklippare, dramaturg, lärare och handledare i Skandinavien sedan 

30 år. Jag har medverkat i filmer som erhållit utmärkelser som Blå Ängeln, Silver 

Björnen och Guldbaggar. 

Mellan 2011-2015 arbetar jag som lektor med inriktning filmklipp på STDH – 

Stockholms dramatiska högskola. Där jag fortsätter att vara återkommande 

gästlärare. Jag har under de 14 år som verksam lärare skapat kurser i filmiska 

processer, konflikthantering för internationella producenter på master nivå på STDH 

och Akademin Valand. 

Jag arbetar sedan 10 år som psykosyntes - parterapeut och även med sorg och 

förlustbearbetning. Med egen mottagning både Göteborg och Stockholm. Startade 

Kursen Ett Inre Ledarskap första gången på Kultur Akademin (Trappan) 2009 och 

och erbjuder den sedan dess. 

Nanne Hessel 
Jag är medicine kandidat och har en ECP - European Certification for Psychotherapy. 

Jag är psykosyntes och parterapeut och har mottagning i Göteborg. I över 30 år har 

jag arbetat i egen regi som terapeut, handledare, konsult med kurser, program, 

konferenser och utbildningar i personlig utveckling och ledarskap. Mellan 2000-2008 

var jag rektor på Psykosyntes Institutet i Göteborg. 

2014 designade jag ” Authentic Leadership” för internationella ledare på SKF där jag 

även var facilitator. Jag har skapat och är huvudansvarig för ett 1-årigt program i; Inre 

och yttre ledarskap som löper kontinuerligt på Psykosyntes Institutet. Jag är 

återkommande gästlärare i Basel, Schweiz sedan 2008. Sedan hösten 2014 håller 

jag i ledarskap och gruppdynamik för TV producenterna på STDH. 

Kontakta oss för mer information 

Lena Runge +46 705 211 699, lena.m.runge@gmail.com                             

Nanne Hessel +46 708 990 686, hessel.livsledarskap@gmail.com
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