NAVID MODIRI

LILLA KREATIVITETSSKOLAN

OM NAVID:
Navid Modiri är kreatör, artist, föreläsare
och samtalsaktivist som arbetar med
samtalet som verktyg och hur vi kan bli
bättre på att prata med och lyssna på
varandra.
Navid är född 1983 i Iran, uppvuxen i
Göteborg och numera bosatt i Malmö. Han
har stått på scen sen han var 16, varit
programledare i P3 och i Sveriges television
med ”Filmkrönikan” och ”Diktatorn” samt
gjort hundratals framträdanden som
föreläsare och med sitt band ”Navid Modiri
& Gudarna”. Navid älskar att ställa nyfikna
frågor, sätta igång människors fantasi, få
oss att tänka på förändring och framtid och
använda vår kreativitet för att skapa en
bättre värld.

BOKAS VIA ROA
T: 08-400 200 10
E: info@roa.se

Ett av de enklaste sätten att börja jobba med
kreativitet är att prova något nytt. Ta en ny väg till
jobbet, fika med någon som inspirerar dig eller läs
en bok som handlar om något du inte kan någonting
om.
Föreläsaren och kreatören Navid Modiri startade
bloggen ”365 saker du kan göra” och inspirerade 2009
över en miljon bloggläsare, vann Stora Bloggpriset och
blev nominerad till flera andra priser för sin kreativitet.
Genom att bland annat äta hundmat, hoppa fallskärm,
bygga fågelholkar och samla 100 personer som
brottades på ett torg, visade han att steget till att prova
på kreativitet är kort och kul.
Lilla kreativitetsskolan svarar på de enkla frågorna om
kreativitet, visar hur du och din organisation kan bli mer
nytänkande, utan att det är varken farligt eller skadligt,
och hur ett steg i taget kan leda till mer innovation och
nytänkande i hela organisationen. Föreläsningen passar
utmärkt för er som på ett tryggt och roligt sätt vill börja
prata om kreativitet.
LÄNGD: ca. 45 min till en heldag
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