Improvisationsteater på jobbet!
Gbgimpro är sedan många år flitigt anlitade inom personalutveckling och fortbildning. Vår
expertis ligger inom områdena samarbete, lyhördhet, kommunikation och spontanitet. Med
hjälp av detta kan vi skapa underhållande improviserade föreställningar och lärorika
interaktiva workshops. Vi skräddarsyr föreställningar och workshops till det enskilda
företagets behov. Det innebär hög igenkänningsfaktor, många aha-upplevelser och massor av
skratt som garanterat ger ny energi!

UNDERHÅLLNING
Underhållning på konferensen
Med inhopp i konferensen lyfter vi dagens tema på ett humoristiskt sätt för att
t.ex. belysa, illustrera eller bara lätta upp mellan talarna!
Interaktion och humor är ledorden. Vi utgår från era förslag och låter er därmed
vara delaktiga på ett sätt som ger mycket skratt och igenkänningsfaktor! Hur skulle
dagens tema illustreras på ett Greatest hits-album? Hur ser visionerna ut 10 år
framåt när vi spelar upp dem? Och vad är egentligen hemligheten med den
krånglande kopiatorn? Allt kan hända när våra glädjespridande improvisatörer tar
plats på scen! Perfekt form för underhållning med substans och reflektion över
situation eller tema. Önskas konferencier från vår sida går detta att ordnas.
Available in English!
”Ni ska ha stort tack! Ni blev ett oerhört uppskattat inslag i konferensen” – Frida, Havs
och vattenmyndigheten

Temaföreställning
Om ni önskar att vi belyser ett visst ämne såsom likabehandling, ledarskap eller
värdeord så har vi olika föreställningskoncept som utgår från detta!
Vi skräddarsyr en föreställning till er med ert tema som inspiration. Vi skildrar
detta med humor och värme och tar upp temat till ytan på ett avväpnande och
humoristiskt vis. Detta leder till motivation, nya insikter och ger underlag för
diskussion och aha-upplevelser. En temaföreställning är ett utmärkt sätt att
verkligen plocka fram nyckelorden samtidigt som det lockar till mycket skratt!
Available in English!
”Ni kom och gav oss så mycket glädje och skratt! – Christel, Stadsförv. Borås.

Middag och festunderhållning
Improvisationsteater är ett riktigt roligt inslag som middag och festunderhållning!
Då spelar vi en föreställning som visar guldklimparna ur vårt utbud och är en
uppvisning av teatersport och improvisationsteatertekniker. Interaktion och humor
är ledorden. Hur skulle er arbetsplats se ut om den utspelade sig i en episk
maffiafilm? Hur skulle er arbetsgrupp illustreras på ett Greatest hits-album? Och
vad hände egentligen på julfesten förra året? Allt kan hända när våra
glädjespridande improvisatörer underhåller!
Om önskas så ingår även musik, till exempel en improviserad hyllningssång till
någon på ert företag som ni vill uppmärksamma lite extra. Kanske Ingrid i växeln
behöver få veta att just hennes jobb är guld värt?
Längd på föreställningen bestämmer ni. Vill ni exempelvis dela upp
underhållningen i flera kortare inslag går det bra.
Available in English!
”Vi hade kramp i kinderna efter allt skrattande. Tusen tack, fantastiskt!” – Lina, Hemtex

Afterwork-impro för ditt företag!
Låt din personal prova på improvisationsteater tillsammans med erfarna
improvisatörer i sann afterwork-anda!
Till er hjälp har ni två coacher från vårt gäng av improvisatörer som håller i det
hela, och när man inte är aktiv på scen kan man slappna av med förfriskningar och
tilltugg. Kvällen varvas med att Gbgimpros ensemble bjuder på makalöst rolig
underhållning som garanterat kommer att ge er en härlig kväll med mycket energi!
Denna tillställning har skrattgaranti och kräver inga förkunskaper! Detta passar
perfekt för företag som gillar att utmana sig själva, men också för dem som bara
vill bli underhållna och ha en trevlig mingelarena.
Förfriskningar och tilltugg kan ordnas av oss vid överenskommelse.
Ge din personal en riktig helkväll med massor av skratt, kontakta oss redan idag!
Available in English!

WORKSHOPS
Workshop i kommunikation och samarbete
I denna workshop fokuserar vi på att ha roligt, lära känna sina kollegor och se nya
sidor hos sig själv! Under avslappnade och lekfulla former provar ni på olika
improvisationsteater-tekniker där ni t.ex. får öva på att spela på första idén ni
kommer på, utforska hur långt ens fantasi kan nå och plocka fram sin kreativitet på
ett sätt ni aldrig gjort förut! Denna workshop är en riktig skrattfest som kommer få
er att känna er tryggare och mer öppna inför varandra efteråt. Passar bra till
kickoffer, nya arbetsgrupper, teambuilding och som social aktivitet.
Available in English!
”Thank you, for a terrific event. it was more than I had anticipated, so a big thanks to
Jens and Anders. They did a fabulous job!” – Alison, International preschool

Tematiserad workshop
Vill ni ha en workshop inriktad på ett visst ämne, så som service, problemlösning,
ledarskap, att tala inför folk eller status? Improvisationsteater är ett brett ämne
som berör många punkter. Vi skräddarsyr en workshop till er som uppfyller era
specifika behov, och genom improvisationsteater låter vi er beröra ämnet på ett
avdramatiserat sätt som ger aha-upplevelser och nya insikter samtidigt som ni
kommer att få några roliga timmar tillsammans!
Available in English!
”Kul och inspirerande! En variant som fick min uppmärksamhet på ett positivt sätt och
fick alla att slappna av och våga öppna sig mot varandra. Bra!!” – Deltagare,
Lärarförbundet

Interaktiv forumteater med workshop
Vill ni belysa en specifik situation eller frågeställning på er arbetsplats?
I forumteater spelar skådespelarna scenarion som vi tillsammans bestämmer i
förväg, för att belysa och medvetandegöra beteenden. I grupper diskuterar
deltagarna sedan fram sätt att förändra situationen på, och skådespelarna spelar
om scenen utifrån era tankar och förslag. Efteråt fortsätter vi med rollspel där
deltagarna själva får prova på möten med förutbestämda roller. En lärorik och
interaktiv workshop som tar sig an vardagens svårigheter på ett lättsamt sätt!
Available in English!

Vill du boka eller veta mer?
Kontakta oss för mer information på:
info@gbgimpro.se
eller
031- 761 99 88

