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Varighed: Fra 1½ - 3  timer ved ét besøg. 
Antal deltagere: Fra 10 til 60 personer. 
Lokale: Passende stort og lyst lokale uden borde men med stole langs 
væggene.
Ved mere end 40 deltagere: Podie 3x3 m. ca. 40 cm højt samt headset-
mikrofon/forstærkning
Instrument:  Nystemt klaver med klaverbænk. (El-piano kan medbringes.) 
Honorar: Efter nærmere aftale. 
Længere virksomhedskor-forløb aftales efter ønske. 

Praktisk info

Tydelige mål - tydelige strategier giver tryghed og “employeeship”.
Henningsen og Jørgensen har mere end 10 års fælleserfaring i at kombinere en ekstraordinær musikalsk oplevelse med seriøse 
diskussioner af virksomhedens største udfordringer på kort og lang sigt.

Konceptet er anvendt af store medarbejdergrupper på tværs af faglige, regionale og nationale grænser. Endvidere af større og 
mindre ledergrupper.

Henningsen og Jørgensens Power & Passion kan bestilles både på dansk og engelsk.

Hvad kan virksomheder, 
organisationer, institutioner og 
andre grupper erfare og 
videreudvikle gennem “Power & 
Passion”? 
• Skabe grobund for nye tiltag, nye ideer, 

nye måder, der kan sikre virksomhedens 
konkurrenceevne.

• Styrke virksomheden - organisatorisk og 
ledelsesmæssigt og på sigt også 
markedsmæssigt.

• Skabe humør, energi og sammenhold på 
tværs af organisationen.

Den musiske metode.
Fokus, koncentration og nærvær 
Når en udfordring skal tages op, kræver det 
fælles fokus, koncentration og nærvær. Via en 
professionel dirigent samles energien, alt 

andet lukkes ude, sindet åbnes og i det 
øjeblik er man i stand til at lære nyt stof. 

Respekt 
Den overordnede tese i arbejdet med 
mennesker synliggøres fuldt ud i arbejdet med 
musik – alle kan være med – hver fugl synger 
med sit næb – alle har sin plads – alle er 
vigtige. I fællesskab løfter vi, så sangen får 
vinger. 

Humor 
Når der skal arbejdes seriøst er humoren 
med til at give os energi til at fortsætte. 
Også når det er svært. 
Latteren, glæden og humoren styrker vores 
korpsånd, og den oplevelse, vi får sammen, 
beriger vores hverdag i lang tid fremover. 

Gentagelse 
Når energien skal fastholdes, er 
videreudvikling et ”must”, som kræver 

tryghed i et kendt stof/repertoire. Så kan og 
tør hver enkelt udtrykke sig personligt i en 
fælles sammenhæng. 
Derfor arrangerer vi også gerne korforløb 
over flere gange. 

“En fantastisk oplevelse.”Sten Dyrmose, adm. direktør, Polycom

“Korsang, musikalsk ledelse og 
skarpe diskussioner nedbrød 

grænser og skabte ny energi, vilje og handlekraft.”
Per Nørret, direktør, Bombardier-Randers.

Samarbejde og ledelse
Entusiasme og fællesskab

Povl Christian Henningsen

• Lektor ved Aarhus 
Business Academy

• Underviser i bl.a. i global 
kommunikation.

• Simultantolk i EU i mere 
end 25 år.

• Tidl. leder af 
Exportakademiet.

• Business consultant i mere 
end 15 år.

Vagn Egon Jørgensen

• Dirigent for Det Jydske 
UnderholdningsOrkester 
siden 1990.

• Tidl. højskoleforstander.
• Kultur projektleder - 

koordinator af større og 
mindre kulturelle arr. og 
events.

• Musikalsk teambuilder i 
mere end 10 år.

Kontakt info
Vagn Egon Jørgensen  Human Entertainment
	 T: +45 20 82 08 44
	 E: vagn-egon@dirigent.dk
	 www.ledelse-der-swinger.dk

Povl Christian Henningsen	 Empower
	 T: + 45 21 75 75 09
	 E: henningsen@empower.dk
	 www.empower.dk

Udpluk af referencer: Pricewaterhouse/Cooper, Nordisk Film, Danisco, TDC, Vestas, Polycom, Bombardier, Lundbæk, Spar Nord Bank, Siemens, KMD, Canon, Novo 
Nordisk, Volvo, Vattenfall, ATP, Danfoss, PostDanmark, Gentofte Skolevæsen, regionerne, Velfac, Danish Crown, Rambøll


