
KONTAKT /
GUNNER SVENDSEN
GUNNER@TANGODELNORTE.DK 
+45 2361 1333

SIDSEL ARNFRED
ARNFRED@DISPUK.DK
+45 2343 4680

1 DAGS
 WORKSHOP

NÆRVÆR
GENNEM 

KOOR
DINER

ING

TANGO



For organisationer, 
virksomheder og
samarbejdende grupper

MED SIDSEL ARNFRED & GUNNER SVENDSEN

Du er meget velkommen til at kontakte 
os, og få en snak om dine/jeres forskel-
lige overvejelser, og om hvordan vi kan 
tilpasse workshoppen jeres særlige ønsker 
og forudsætninger.

  Tangoen som kommunikation
Tango er ikke kun sang, musik og dans. Tango 
handler om kommunikation mellem to personer og 
to kroppe. Tango er et sprog og dansen tematiserer 
sansning, nærvær og relationer. 

  Tangoen som redskab 
I denne workshop bruger vi tango som redskab, 
fordi det giver os en kropslig og dermed anderledes 
tilgang til at opleve og erfare, hvad kontakt, kom-
munikation og relationer handler om. 
Ved hjælp af tango kan vi mærke helt konkret, 
hvad der sker når en kommunikation har et godt 
flow eller mister sin energi og går i stå. 
Det giver mulighed for at kaste nyt lys over be-
greber som initiativ, tydelighed, opmærksomhed, 
fortolkninger, intensitet, tilstedeværelse, kontrol, 
afgivelse af kontrol, flow, ledelse og følgeskab.

  Tangoen som metafor
Vi foreslår tangoen som en metafor for en række 
forskellige aspekter af socialt samspil, herunder 
den måde hvorpå vi kommunikerer, indgår i sociale 
relationer med forskellige intentioner, positioner og 
magtforhold. 
De intentionelle og relationelle dimensioner, der 
kommer ind i billedet, positionerer os som følger 
og leder, aktiv og reaktiv, centreret og descentreret, 
mand og kvinde m.m.

  Formålet
Formålet med workshoppen er at skabe en mu-
lighed for at samarbejdende grupper på nye måder 
kan blive klogere på handlemulighederne i den 
daglige kommunikation og koordinering. Samtidig 
kan det blive en fælles oplevelse, der bl.a. øger 
forståelsen for det sociale samspil. 

FORM /
Workshoppen vil være en vekselvirkning 
mellem korte oplæg fra underviserne, 
tangoinstruktion og refleksion over 
deltagernes oplevelser, på baggrund af 
interviews.

WORKSHOPPEN ER RETTET MOD /
Organisationer, virksomheder og samarbej-
dende grupper, der ønsker en dag, hvor der 
bliver et anderledes fokus på koordinering, 
kommunikation, nærvær og samarbejde.

FORUDSÆTNINGER /
Det er ikke en forudsætning at du har 
forhåndskendskab til tango.

UNDERVISERE /
Sidsel Arnfred, konsulent i DISPUK og 
Gunner Svendsen, cand.psych og tango-
instruktør. 

STED /
Afholdes lokalt på den enkelte arbejds-
plads i passende lokale, ellers er vi gerne 
behjælpelige med at finde eksterne lokaler.

PRIS /            
Aftales nærmere i forhold til tid, sted, 
deltagerantal osv.

KONTAKT / 
gunner@tangodelnorte.dk 
arnfred@dispuk.dk
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