
 

Se meget mere på: 

www.DeKreativeMellemrum.dk 
Creative-Spaces-fm.com  

Nyvej 8, Gl. Rye, 8680 Ry 

Mobil: 40 21 65 94 

”De Kreative Mellemrum” 
- Bliv et kreativt skabende menneske  

TORSDAG D. 29. NOVEMBER, KL. 19.00 

ARION’s Hus, Tulipanvej 28A, 8240 Risskov 

Buslinie 12 og 18 går lige til døren. Gratis parkering i gården.  

Billetter à 125 kr sælges ved døren. 

“Kunsten at skabe livet”  

 - om kreativitet og personlig udvikling. 
Foredragsholder, kunstner og forfatter Marie Elisabeth A. Franck Mortensen fortæller om, hvordan  
kreativiteten blev nøglen til hendes liv og personlige udvikling, som det bærende element gennem  
arbejde, sorg og glæde, og som en styrende kraft, der ikke vil dø. 
Om at have mod til at forfølge flow og passion i livet i en periode præget af modgang og sygdom.  
Om hvordan krise kan skabe kreativitet og åbne for nye, spændende muligheder. 
Om hvor vigtigt det er at turde træde ud i det uvisse. 

Du får 4 konkrete metoder til at arbejde med kreativitet på. 

Marie Elisabeth byder jer på en anderledes og spændende oplevelse,  
hvor I bliver taget med ind i det tankeunivers, det er at arbejde med  
mosaik og billedkunst. Der sættes fokus på ”De Kreative Mellemrum”,  
som er grundlæggende for al nytænkning og dermed personlig udvikling. 

 Kreativitet som den røde tråd gennem livet. 

 Hvordan legaliserer kreativiteten det at være et helt menneske? 

 Hvorfor er troen på glæden, begejstringen, lidenskaben og modet  
til at forfølge passionen så vigtig? 

 Hvad vil det sige at træde ind i ”De Kreative Mellemrum”? 

 Hvor kommer ideerne fra? 
 
Marie Elisabeth tilbyder et visuelt flot og anderledes foredrag, hvor du  
kan koble hendes erfaringsdannelse over på dit eget liv. Lad dig inspirere  
til at skabe og nytænke livet i en spændende kreativ proces, for det at  
arbejde med bevidst skabende kraft har en stor betydning for vores  
sundhed og velbefindende, arbejdsliv og familieliv. 

Kreativt par udgiver 
ny inspirationsbog: 

FOREDRAG i AARHUS 


