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KOLKERS ESTRADER

V A D
Kolkers estrader erbjuder ett kraftfullt och effektivt verktyg med ett brett spektrum av möjligheter till att för-
ändra inbyggda strukturer och förbättra relationer hos företag. Improvisation och storytelling används till att 
lösa personalproblematik och hantera konflikter. I ett inledande möte presenterar kunden sina behov för Bert, 
som utifrån det bygger ett case. Det kan utspela sig individuellt eller i grupp och improvisationen innebär 
att Bert ger nya impulser för att leda processen framåt. Genom att vara observant och lyhörd vägleder Bert 
deltagarna med hjälp av improvisation och storytelling mot nya lösningar av konflikter. Berts metod återför 
kreativitet i yrkesstrukturer där de krafterna reducerats. Kolkers estrader kan även anlitas för att arbeta med 
strukturell problematik i större grupper. Det innebär mindre aktivitet från deltagarnas sida och mer framträ-
dande av Bert.
 
V A R F Ö R
Kolkers estrader skapar mod, att genom improvisationer förändra låsta strukturer som kan leda till frustratio-
ner och motgångar. Genom att använda kraften i skapandet och spontaniteten i personalgruppen eller hos 
individen löser Kolkers estrader upp knutar, hjälper till att bryta negativa mönster och ger utrymme för ny 
kreativitet och utveckling i företaget. 

B A K G R U N D 
Idén är sprungen ur de erfarenheter som Bert Kolker har samlat på sig under mer än trettio år inom teater-
branschen. Han har arbetat som pedagog, producent, skådespelare och musiker. Bert har en framskjuten 
plats i utvecklandet av kreativa miljöer för barn. Han arbetar för närvarande med ett pedagogiskt projekt på 
Historiska Museet i Stockholm. I projektet använder han interaktivitet som verktyg för att förmedla den kun-
skap som finns i organisationen.
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