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Indbydelse til Release af A/dr ledelse sker... 

Det er med stor forn0jelse, at forlaget og forfatterne kan indbyde til en festligholdelse og release af bogen 
Nar ledelse sker... 

Fredag, den 20. marts 2015 kl 15-17 pa Kulturhuset Bryggen 

Bogen er blevet til i et samarbejde med Institut for Ledelse og Innovation (IFLI), og er udtryk for, at der for 
OS at se er behov for nye tanker og tilgange, der kan fremme udvikling af nye og originale ideer. 

Samtidig ma vi laere at ieve med, at ledelse ofte bare sker... Det er vigtigt, at vi ikke af den grund f0ler os 
som utilstraekkelige ledere, men at vi laerer at acceptere, at det at vaere menneske beror pa dels at skabe 
viden om verden, dels rent fysisk at turde vaere til stede som handlende i hverdagen. 

Dagen bar f0rst og fremmest fokus pa at fejre udgivelsen og at give IFLI's medlemmer et indblik i vores 
arbejde og tanker. Vi har ogsi til dagen indbudt venner og netvaerk, der bar en sserlig interesse i at f i et 
f0rstehandsindtryk af vores arbejde med, hvad der for os at se sker mellem viden og vaeren. 

15.00 Cava 

15.15 Velkomst 
15.20 Opiaeg om ledelse mellem viden og vaeren v/ Christian Klinge og Erik Staunstrup 
15.45 Opiaeg om analogiens magt v/ Rasmus Kittelsburg Nielsen 
16.00 Pause, kaffe mm 

16.15 Debat om anvendelse af bogen som platform for videre udvikling, markedsforing, konferencer, 
kur^ r mm. 

17.00 Afslutning 

Arrangementet er gratis, men af hensyn til serveringen vil vi bede om tilmelding til erik(5)staunstrup.net. 

Bogens hjemmeside er ikke klar endnu, men laes en kort introduktion pa nytperspektiv.net eller ifli.dk. 
Bogen vil pa dagen kunne k0bes til nedsat pris. 

Vi glaeder os til at kunne byde velkommen til en festlig eftermiddag. 


