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Per Egil Hegge
Han har vært redaktør i Aftenposten og A-magasinet, korrespondent i
Washington D.C., London og Moskva. Hegge ble kastet ut av Sovjetunionen i
1971. Han er i dag blant annet kjent for sin faste språkspalte i Aftenposten.
Hegge er aktiv i riksmålsbevegelsen, og er medlem av Det Norske Akademi for
Sprog og Litteratur. Han har skrevet bøker om sovjetisk og amerikansk politikk.
Han skrev boken ”Og så må du ikke stille spørsmål”, om sin kones møte med
det norske medisinske miljøet da hun ba om å bli behandlet for hypothyreose,
lavt stoffskifte.
For mer informasjon om Per Egil Hegge - klikk her!

Øyvind Hammer
Han har alltid vært interessert i hvordan hjernen styrer livet og hvilke mentale
prosesser som skiller de som har et lykkelig, suksessfylt og balansert liv fra de
som er ulykkelige og ikke får livet til å fungere. Hvorfor når noen målene sine og
andre ikke? Hva gjør at noen er glade og fornøyde uansett hva som tilstøter
dem, mens andre mister motet ved den minste motgang? "Er det bare slik" eller
kan den enkelte påvirke hva livet gir? Gjennom sine foredrag og kurs gir han deg
muligheten til å starte en mental prosess som vil sette deg i førersetet av ditt liv.
For mer informasjon om Øyvind Hammer - klikk her!

José María Figueres

Ray Hammond

Karin Park

Jörgen Oom

Costa Ricas president fra 1994 til
1998. Som sådan var han den
yngste presidenten i et land i
Sentral-Amerika i moderne tid. I
dag jobber han med teknologi og
utvikling og er fortiden
administrerende direktør i Grupo
Felipe IV, som holder til i Spania
og er dedikert til å støtte
organisasjoner som promoterer
utvikling og demokratiske verdier
rundt i verden. Som Costa Ricas
forhenværende president har
Figueres et unikt perspektiv inn i
den globale verden av
internasjonale affærer og global
økonomi.

Det heteste temaet rundt omkring
fortsetter å være global
oppvarming og de utfordringene
klimaforandringer vil medføre for
verdens befolkning. Ray
Hammonds bok ”Extinction” fra
2005 har fokus på disse sakene
og bekrefter hans fantastiske
evne til å ta sine lesere med til en
verden vi nå aksepterer at
kanskje en dag kommer til å bli
virkelighet. Gjennom ”Extinction”
har Ray blitt nominert til ”The
Internationl IMPAC Dublin Literary
Award 2007”. Å leve i fremtiden er
et levesett for Ray og ettersom
miljøet forsetter å være truet er få
kommentatorer bedre rustet til å
formidle hvordan fremtiden vil se
ut.

Popartisten Karin Park vokste opp
i Djura, en liten by med 400
innbyggere i midten av Sverige. I
syv års alderen flyttet hun til
Japan, men bor nå for det meste i
Bergen, Norge. Med en unik
stemme og en spesiell evne til å
formidle budskap gjennom sin
musikk og sine tekster har hun
etablert seg som en stor artist i
Norge. Siden debuten med
albumet Superworldunknown har
hun vunnet Alarmprisen, gjort
oppvarming for David Bowie,
turnert i Kina og vært finalist i
konkurransen for å bli offisiell OL
sanger.

Jörgen Oom er godkjent psykolog
med spesialutdannelse innen
holdningspåvirkning,
kommunikasjon og hypnose.
Foreleser og lærer som snakker
om entusiasme og deltakelse i
endringsarbeid, det vinnende
laget, å våge å være best og
hvordan vi kan ha høyt tempo
uten negativt stress. Jörgen Oom
har to mottoer: "Proud people
perform", og "Det er det lille som
er det store". Han mener at små
forbedringer, satt i system, og
som alle i organisasjonen tror på,
gjør underverker.
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For mer informasjon om Karin
Park - klikk her!

For mer informasjon om Jörgen
Oom - klikk her!

For mer informasjon om Ray
Hammond - klikk her!

Talerforum matcher riktig taler, ekspert, inspirator med dine møter og kurs!
22 11 02 20 • info@talerforum.no • www.talerforum.no

Sid 1 av 1

