NAVID MODIRI

ALLT ÄR PÅHITTAT
Har du tänkt på att allt du ser runt omkring dig är
påhittat av människor som du och jag? Det innebär att
det som kommer att skapas framöver och också
framtiden är ett gemensamt mänskligt påhitt. Frågan är
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.
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om du och ni vill stå vid sidan av och se på, eller vara
med och hitta på framtiden.
Kreativitet har funnits sedan människan ställde sig på
bakbenen och skiljde sig från aporna. Allt du ser
runtomkring dig är ett direkt resultat av att människans
påhittighet.

Hur kan er organisation lära sig att tänka större och skapa
framtiden istället för att bara finna sig i den? Hur kan man
träna på att bli mer kreativ och samtidigt bli mer produktiv?
Är kreativitet verkligen så kul som alla säger?
Den här föreläsningen är för er som är beredda att bli
utmanade och ta steget längre för att bli kreativa på djupet.
Många pratar om att tänka utanför boxen, men det krävs
styrka och mod för att våga kliva utanför den egna boxen.
Samtidigt är detta en nödvändighet för att skapa nya
lösningar, tjänster, produkter och möjligheter.
Navid Modiri är ingen vanlig föreläsare. Boka honom inte
till en konferens eller inspirationsdag för att det ska bli kul.
Det kommer bli jobbigt, utmanande och bråkigt, men alltid
med en stor dos kärlek och med glimten i ögat.
LÄNGD: ca. 45 min till en heldag
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