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Ved et rundt bord, midt i en højloftet hal i København sidder Lene 
W. Hartmann. Hun arbejder til daglig som klimaprojektleder i 
Furesø Kommune, og har netop sat sig til rette ved en stor miljø- 
konference sammen med 300 deltagere fra hele landet. Pludselige 
bliver en mand med en elektrisk guitar hejst op i luften, hæftet 
med en krog ved anklerne.

Med hovedet hængende nedad, akkompagnerer guitaristen en 
sangerinde på scenen, der åbner dagen med Beatles-sangen »Here 
Comes the Sun«. I et kort øjeblik tror Lene W. Hartmann, at hun er 
til teaterkoncert i Østre Gasværk. Hun sidder med kroppen drejet 
halvvejs rundt på stolen, mens hun med øjnene følger guitaristen 
på hans tur op under loftet. Hovedet er bøjet let bagover, mens 
hun smiler og holder vejret. Da sangen klinger ud og musikeren 
og sangeren forlader scenen, kommer foredragsholderne med 
dagens første faglige indslag kørende frem på ladet af en stor 
gaffeltruck. Hele salen klapper energisk. Og det gør Lene også. 

Mere end oplæg
– Det er SÅ godt. »Here Comes The Sun« rammer jo konferencens 
tema meget præcist, og samtidig ramte sangen mig også lige i 
hjertet. Akrobatikken i nummeret gør, at der helt bogstaveligt 
bliver vendt op og ned på det, jeg sidder og tænker om mit arbejde, 
siger Lene W. Hartmann. 

Vi befinder os til Energi Konference 2010 i København, men der 
er ikke lagt op til en traditionel erhvervskonference med deltagerne 
placeret på snorlige rækker. Her er det ikke et typisk konference-
forløb der afvikles, med en stribe faglige oplæg krydret med en 
workshop sidst på dagen. I dag kommer de nye bidrag ikke kun 
fra talerstolen, men også fra artister og musikere, der alle er taget 
med ombord for at understøtte de strengt faglige oplæg. Samtidig 
er de faglige oplæg korte og skåret ind til benet på opfordring fra 
arrangørerne.

– Lige nu føler jeg mig sat fri til at tænke anderledes, siger Lene 
W. Hartmann i første pause, der er indlagt, hvor konferencedelta-
gerne omkring de runde borde har mulighed for at diskutere og 
samle op på dagens emner.

Tilladelse til at være utraditionel
Efter sangen følger et fagligt indlæg og så er det tid til at brainstorme 
med kollegerne ved de runde borde. Her sidder 300 miljøinteres- 
serede fra kommuner, institutioner og virksomheder med møde-
vand, kaffe og papirer. Salen summer af samtale.

– Nu hvor tonen til, at det her skal være anderledes, er slået 
an, er det som om at stemningen får fantasien til at flyde lidt 
bedre ved bordene, forklarer Lene W. Hartmann i en kort pause 
efter diskussionen. 
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– Det er ligesom tilladt at gå til diskussionen på en ukonven-
tionel facon. Miljøområdet kræver jo også ofte modige løsninger 
af os, der arbejder med det. Og et vist mål af utraditionel tænkning 
med velkendte metoder og teknologier. Selvfølgelig havde vi nok 
fået talt fint sammen omkring bordet uden artisternes medvirken, 
men fantasien og forståelsen af, at der skal nye kombinationer til 
for at komme videre, er plantet i os og vi taler sammen og diskuterer 
med en ny form for lethed, fortæller siger Lene W. Hartmann, der 
er uddannet ingeniør.

I hendes daglige arbejde som klimaleder, er et af målene for 
Furesø Kommune at nedsætte CO2-udledningerne. Hun deltager  
i konferencen får at nye ideer til at skabe forandring i brugen af 
ressourcer. Dynamikken og det levende i debatten holder den nye 
standard rundt om bordene og Hartmann er sikker på, at de 
kunstneriske indslag er en medvirkende årsag.

– Kunsten og artisterne får mig til at føle, at tilværelsen kan 
anskues på andre måder. Dét at sangeren hang nedad og sang  
den samme sang, viste at man kan gøre alting på nye måder.

Høj grad af interaktivitet
I løbet af konferencedagen bliver de miljøfaglige oplæg koblet 
med kunstneriske elementer, lige fra underlægningsmusik over 
slideshows i baggrunden til et swingtrapez-intermezzo i salens 
luftrum højt over deltagernes hoveder. Artisterne leverer både 
små afbræk i den faglige informationsstrøm og optræden, der er 
nøje integreret i de faglige oplæg. Det gælder luftartisten Lalla 
La Cour, der efter frokost udfolder udfordrende i trapezen. Hun 
tager nogle store sving gennem hallen, mens oplægsholderen, 
en britisk specialist, beskriver nye tiltag i vindmølleindustrien. 

Salen summer af snak på tværs ved de runde borde og lyden  
af »næ«, »oh«, »ih« fra konferencedeltagerne, der ivrigt gætter  
på om artisterne, der optræder, er professionelle eller hvordan? 
Lene W. Hartmann er ikke i tvivl: 

– De forskellige optrædende kan helt tydeligt deres kram. Jeg 

har ikke oplevet den her grad af interaktivitet mellem kunst og 
erhvervskonference før og det er stimulerende for mig, når artister 
bruges til at gøre en konference mindre stiv i det. For mig er kunst 
og musik en væsentlig del af livet og det er godt set, at lade kunsten 
træde ind i en konferencé og erhvervsverden. Jeg er mere optimi-
stisk omkring nye løsninger nu, end da jeg i morges satte mig ind 
i toget for at tage hertil. I dag har jeg oplevet gensidig inspiration 
og på længere sigt håber jeg på en dialog mellem kunsten og 
erhvervslivet. Det har vi brug for, til at skabe nye løsninger, siger 
Lene W. Hartmann.

Konference – nu med dans
Til svingende balkantoner fra dagens sidste pumkt på dagsordenen, 
gå-hjem-koncerten med orkesteret Tako Lako, samler konference-
deltagerne sig foran musikken med champagneglas og eksotiske 
øl. Latter og høj samtale breder sig med bandet rock’n’roll riffs og 
foran musikken danser flere par og mindre grupper improvise-
rende rundt.

 – Vi er ret mange, der nyder at blive hængende til koncerten 
her, og slutte af med en dans eller to siger Lene henover balkan-
musikken, der er tæt på overdøve hénde. 

Klimaprojektlederen mindes ikke før at have taget sig en dans 
til en erhvervskonference. Det er da også sjældent, at en tredjedel 
af deltagerne bliver hængende en time senere, end det officielle 
program slutter, men kunstnerne og de skarpe oplæg har sammen 
skabt en stemning, man ikke skynder sig væk fra. 

– Der er ingen tvivl om, at jeg vil huske indlæggene fra miljø- 
konferencen her meget bedre end fra andre konferencer på grund 
af, at den er formidlingsmæssigt fantastisk og det er kunstnerne, 
der er med til at skabe den kreative stemning af åbenhed. 

Efter energikonferencen har Lene W. Hartmann blandt andet 
arbejdet med at stable et borgermøde på benene i Furesø Kommune. 
Havde der været penge nok i kassen, havde hun inviteret en kunstner 
eller to.

”-kunsten og artIsterne får mIg tIL at føLe,  at tILværeLsen kan anskues på andre måder. 
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Konferencedeltager Lene W. Hartmann, klimaleder i Furesø Kommune.
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Modige 

beslutninger
Jacob Hartmann, fra Grønne Erhverv i Københavns 
Kommune havde arrangeret konferencen.

– Jeg fik idéen, da jeg så to videokunstnere læse digte 
op til musik på Copenhagen Jazzhouse. Jeg sad med en 
helt anden fornemmelse i kroppen bagefter end ellers. 
Jeg følte mig handlekraftig, og den følelse ville jeg gerne 
overføre til den her konferences gæster. Vi vil noget 
med deltageren ved at engagere alle deres sanser. I det 
øjeblik vi bombarderer alle sanser, kommer vi op et 
læringsgear, hvor man har en større chance for at tage 
tingene ind, siger Jacob Hartmann, og fortsætter: 

– Jeg vil gerne bruge artisterne, fordi de har en 
fandenivoldsk energi og kreativitet, som vi andre kan 
lære af. Jeg tror, man bliver motiveret af en swingtrapez 
eller et stykke vild rockmusik. Det giver energi og jeg 
håber, at vi har lavet en konference, hvor deltagerne 
tager kunstnernes energi med sig videre til deres egne 
beslutningsprocesser, så de tager lidt mere modige 
beslutninger og kan komme lidt nærmere de ambitiøse 
mål vi har på miljøområdet. 

Grønne Erhverv har til konferencen samarbejdet 
med AFuK – Akademiet for uhæmmet Kreativitet, 
der har leveret lokaler og tilrettelagt artist-programmet. 
Jacob Hartmann tillægger også AFuK en god del af 
ansvaret for, at konferencen tilsyneladende fandt 
balancen mellem artistkunst og det faglige indhold. 

Konferencedeltager Lene W. Hartmann, klimaleder i Furesø Kommune.

”jeg vIL gerne bruge artIsterne, fordI de 

Har en fandenIvoLdsk 

energI og kreatIvItet, 

som vI andre kan Lære af.

  Jacob Hartmann, konferenceansvarlig i  
 Grønne Erhverv, Københavns Kommune.

Inspirerer med fantasi og disciplin
Michael Eigtved er lektor i teater- og performancestudier 
på Københavns universitet, og han har studeret brugen 
af teater og nycirkus i erhvervssammenhæng.
Hvad gør artister brugbare i en konferencesammenhæng?

– Artister og kunstnere kan noget helt særligt. I en 
situation hvor modtageren primært bruger sig selv 
intellektuelt – altså for eksempel bare skal lytte – skaber 
artisterne et helt andet rum, hvor de via det, de viser, får 
lytterne til at bruge kroppen mere. Artistens univers kan 
hjælpe med at balancere og udvide det intellektuelle eller 
det faglige univers.

Hvordan undgår man, at artisterne ender som pauseklovne?
– Vi ved fra forskning, at vi mennesker kun kan koncen-
trere os ti minutter ad gangen. Derfor er konferencer med 
indlæg på en time eller lignende ikke nogen god idé. 
Artister kan bruges som en pause og det kan være helt 
fint i forhold til, at de bliver en slags afslapning. rigtigt 
spændende bliver det dog først, når man integrerer 
indlæringen og artisterne. Når de er ligeværdige dele af 
det, der skal ske og det ene ikke bare er vedhæng til det 
andet. Det kræver en struktureret idé og en del forarbej-
de, og udviklingen går i den retning i øjeblikket, så det 
kommer vi til at se mere af i de kommende år.

Hvad er potentialet for brug af artister på den her måde?
– Artisteri er jo mange ting, men det er blandt andet 
fantasi og disciplin. De mere fantasiprægede rum kan 
bruges til, at inspirere dem der lytter til at tænke stort. 
Samtidig kan folk på artisters optræden se – i modsæt-
ning til på for eksempel skuespillere – at de har øvet sig. 
Det er indlysende, at der er stor disciplin bag et nummer. 
Derfor er potentialet for brug af artister nærmest 
uendeligt. Det handler i bund og grund bare om at bruge, 
det vi i teatervidenskaben kalder forestillingsanalyse på 
nye måder. Det vigtige ved samarbejdet i en virksomhed, 
kan for eksempel illustreres ved samarbejdet mellem 
ham, der holder linerne i trapezen og trapezartisten og 
sådan er artistverdenen fyldt med fantastisk gode og 
meget illustrative eksempler. Og så er artister jo ikke 
kedelige. 

eksperten
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