
Forum for talere
Februar 2009

Et nyhetsbrev fra Talerforum

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

Shabana Rehman, standup komiker og spaltist, har lenge hatt en fremtredende
og kontroversiell plass i norske medier. Hun er elsket og hatet, morsom og
provoserende, intellektuell og barnslig. Og utvilsomt uredd. Rehman er intervjuet
og omtalt i New York Times, Newsweek, Der Spiegel og en lang rekke andre
europeiske og internasjonale publikasjoner. Mulla-løft, klining med
kulturministre og kroppsmaling med det norske flagget, er stunt mange vil
huske, stunt som har skapt kulturdebatt.

For mer informasjon om Shabana Rehman - klikk her!

Henrik Aase holder uvanlig
humoristiske – men samtidig
tankevekkende – foredrag om
motivasjon, kommunikasjon,
kundebehandling, salg og
målsetning. Tema og innhold
skreddersys helt til den enkelte
kunde, og han oppfattes derfor
som særdeles treffsikker. Henrik
er verken gammel
toppidrettsutøver eller kjendis,
men har likevel lykkes med å
plassere seg i toppskiktet blant
landets beste foredragsholdere.

For mer informasjon om
Henrik Aase - klikk her!

Pär Nuder har i over to tiår
befunnet seg i politikkens
absolutte sentrum. Han har vært
med på å håndtere store
katastrofe og små kriser. Som
finansminister hadde han
ansvaret for et statsbudsjett på
nesten en milliard kroner. I 1996
fikk Pär Nuder i oppdrag fra
Göran Persson å utforme Sveriges
Østersjøpolitikk. Nuder ledet i fire
år Aksjonsgruppen mot organisert
kriminalitet, som var et praktisk
samarbeid mellom
Østersjølandene for å minske den
grenseoverskridende
kriminaliteten.

For mer informasjon om
Pär Nuder - klikk her!

Som sjefredaktør i magasinet
Wired, er Chris Anderson en av de
mest kunnskapsrike, innsiktsfulle
og veltalende aktørene i den nye
økonomien. Han er alltid
førstemann ut med å forstå nye
retninger i økonomien, og setter
navn på sentrale fenomener, slik
at vi får verktøy til å utnytte
forretningsmulighetene disse
fenomenene representerer.

For mer informasjon om
Chris Anderson - klikk her!

Det finnes ikke en bedrift i USA
som ikke ønsker å bli mer kreativ
når det gjelder tenkemåte,
produkter og prosesser. Tom
Kelley vet hvordan man skal
oppnå en kreativ bedriftskultur og
utvikle stadig nyskapende
prosesser. Tom er
administrerende direktør i IDEO,
det anerkjente design- og
utviklingsselskapet som ga oss
Apple-musen, Palm V og
hundrevis av andre nyskapende
produkter og tjenester.

For mer informasjon om
Tom Kelley - klikk her!

Øystein Wiik er kjent både i Norge og internasjonalt for sin fantastiske stemme.
Han har medvirket på en rekke plater, og sunget fra utallige scener. Han skriver
musicals, og er en ettertraktet foredragsholder og inspirator. Øystein Wiik
debuterte som Jesus i musikalen Godspell ved Den Nationale Scene i Bergen i
1978, og siden har det bare slag i slag. Resultatet er blitt en serie foredrag, med
humor, historier fra det jeg har opplevd fra uttallige forestillinger og scener. Litt
musikalsk krydder også, for å få tid til å tenke etter, samt teknikker for å hente
frem krefter, inspirasjon, hvordan man kontrollerer nerver, og mye, mye mer.

For mer informasjon om Øystein Wiik - klikk her!
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