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Masterclass 

Inspiration til improvisation i ledelse 
 

Hvordan kan vi gennem improvisation udvikle vores egne og medarbejdernes 
kompetencer?    
 
Thomas Hass og Flemming Toft går med udgangspunkt i musik, filosofi og kompleksitetsteori på 
opdagelse i den musiske kommunikation, og drager paralleller til samtalen, og måden  vi 

kommunikerer på. 

Masterclassen vil også sætte fokus på, hvordan improvisation kan udfordre helheden, hvis ikke der 
er et fælles afsæt. Som leder har man en idé om, hvordan opgaverne kan løses, men improvisation 
kan bringe alle ud af deres comfort-zone.  

Hvis man som leder gerne vil invitere medarbejderne til at improvisere, så kan der let opstå 
situationer, hvor helheden synes at blive udfordret, når man skubber til dét, der opfattes som 
virkeligheden, så det fælles kodeks brydes. 

Flemming Toft er konsulent og jazzmusiker.: ”Vi tror på, at dialogen 
er omdrejningspunktet for udvikling, og at organisationer her har et 
uopdyrket potentiale. Med improvisations dialog skaber vi nye og 
anderledes måder at kommunikere på. Ledere styrkes i at orkestrere 
kreative og effektive dialoger, der sameksisterer med organisationens 
strategiske hverdag og mål.” 
 
Potentialet til kreativitet og derigennem innovation ligger i mindre 
strukturerede processer, med en øget bevidsthed – så hvad nu hvis 
organisationer fokuserer på tiden og rummet før projekterne 
defineres og udvikler kapacitet til at handle kreativt i netop disse 
faser? 
 
Thomas Hass er saxofonist, komponist og producer. ”Musikken er et 
rum for improvisation. Man kan ikke improvisere over ingenting, man 
er nødt til at improvisere over noget”, siger Thomas Hass og 
fortsætter: ”I musikken er vores afsæt genkendeligheden og et fælles 
ståsted med tydelig rollefordeling. Vi har øvet os i at gøre noget, der 
ikke er planlagt – som vi ikke ved, hvor fører hen. Men vi tager hver 
især udgangspunkt i vores fælles afsæt.”  
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Undervejs får du som deltager mulighed for dels at lytte til jazzmusikernes tanker om 

improvisationer, dels til at lytte til musikernes frie leg som oplæg til at reflektere over hvilke 

mønstre, der er improvisationens grundvilkår, og som kan hjælpe med at fremme nytænkning i 

ledelse. 

De praktiske informationer 

Tid og sted: 

 

3. november 2017, kl 12.00 – 16.00 

12.00-13.00 Ankomst og netværksfrokost 
13.00-16.00 Oplæg ved Flemming Toft og Thomas Hass 
 
Kulturhuset Islands Brygge 
”Lysthuset” 
Islands Brygge 18 
2300  København S 
 

Pris:  

 

Prisen for deltagelse er 600 kr. + moms, der inkluderer  

 Oplæg ved Flemming Toft og Thomas Hass 

 Sandwich, øl/vand ved mødets start, kaffe / kage 

 Jazzmusik som udgangspunkt for refleksioner 
 
Prøv et års gratis medlemskab af IFLI (Husk at vælge +IFLI ved tilmelding) 
 

Læs mere: Her kan du læse mere om arrangementet www.ifli.dk  

Tilmelding: 

 

Tilmelding sker via webshop på IFLI´s hjemmeside. Faktura fremsendes 
efterfølgende 

Tilmeldingsfrist 27. oktober 2017 

Yderligere 
informationer: 

Fås ved henvendelse til Erik Staunstrup, IFLI 
erik@staunstrup.net tlf. 2097 4260 

 

http://www.ifli.dk/
mailto:erik@staunstrup.net

