WORKSHOP
Teambuilding med gospelmusik, Henning Busted og Holstebro Gospelkor

Det giver bl.a. motivation og bedre samarbejde. Og sjove historier til frokosten.
Deltagere på en musikalsk teambuilding-session har ofte forbehold – eller bliver bekymrede, når
de opdager, at de skal synge. Det er meget forståeligt, da det er en personlig ting at åbne op for
sin stemme. Til gengæld er det befriende, når man først gør det. Den største glæde ved en
teambuilding-session er at se deltagernes glæde over, at de har givet sig hen til noget, de ikke
troede, de kunne. Og gennemfører med succes!
Gospelmusik er et fantastisk redskab til at løfte energien og glæden i et team. Medarbejderne
oplever, at de kan samarbejde på nye måder og får følelsen af, at jo mere de investerer, jo større
arbejdsglæde får de.
Overrask deltagerne på Jeres kursus, teambuilding eller konference med f.eks. 30-90 min. gospel.
Deltagerne bliver ”varmet op” på en god måde, de slapper af, har det sjovt, får rørt sig og får en
god fælles oplevelse.
PÅSTAND: Alle kan synge. De fleste ved det bare ikke endnu.
Ved hjælp af enkle teknikker kan det lade sig gøre at omdanne enhver gruppe mennesker til et
swingende gospelkor. Det lykkes hver gang – og DET er ikke en påstand.
Gospel er ikke en trylleformular. Der er ingen teambuilding øvelser eller events, som i sig selv gør
den store forskel i en virksomhed. Heller ikke gospel. Men gospel giver nogle redskaber, der kan
bygges videre med:
1. At synge gospel kræver samarbejde – Det skaber fællesskab.
2. At synge gospel kræver indlevelse – Det skaber nærvær.
3. At synge gospel kræver mod – Det skaber selvtillid.
En gospel workshop/teambuilding viser, hvordan et projekt kan forvandles fra ”håbløst” til succes
på ganske kort tid. En oplevelse, der med garanti vil blive husket i lang tid af medarbejderne.
OVERSKRID GRÆNSEN
Når folk først gang har brudt ”det-kan-jeg-ikke” grænsen, er det meget lettere at motivere dem til at
prøve igen – også på andre områder.
Skal medarbejderne i din virksomhed have en oplevelse ud over det sædvanlige?
En gospel workshop/teambuilding arrangement kan skrues sammen på forskellige måder og til
vidt forskellige sammenhænge.
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Workshop/teambuilding kan indeholde opvarmning, rytmiske øvelser, stemmetræning,
flerstemmige gospelsange mm. Men vigtigst: Vi skræddersyer det lige præcist efter Jeres
behov og ønsker!
Et forløb kan f.eks. være at: det hele startes med en kort opvarmning af krop og stemme. Herefter
læres en række gospelsange, som kobles med f.eks. klap, bevægelse eller flerstemmighed, og
deltagerne får en opløftende og sammenrystende oplevelse af fællesskab.
VORES KORLEDER
Henning Busted har mange års erfaring med musik, gospel og mennesker i mange forskellige
sammenhænge.
Han er sprudlende og har en meget smittende energi. Han bruger aktivt humor og har en
tydelig og anerkendende tilgang til opgaverne, så alle kan være med. Henning vil fører alle
gennem seancen på en sjov måde og alle vil overgive sig til musikken.
Hans målsætning for alle workshop/teambuilding er:
Det skal være en god oplevelse for alle
Der er overskredet nogle grænser
Det er en succesoplevelse

PROFIL
Med sin uforlignelige energi og smittende humør har Henning siden 2017 været en del af
Holstebro Gospelkor. Først som pianist nu som fast leder.
Henning har en lang musikalsk karriere bag sig. Han spiller på mange forskellige slags
instrumenter – alle autodidakt.
Henning er læreruddannet, men han er nu skoleinspektør. Måske er det er det også den
pædagogiske indstilling, som på alle måder hjælper koret.
Gospelmusik har løbet gennem Hennings årer i mange år, og for ham giver det en fantastisk
glæde at lede et gospelkor.
Koret og gospel i alle sammenhænge er hans energibooster- der er så mange succes oplevelser,
og han er vild med den fornemmelse af at ” lykkes med noget ”, hvad enten det er teambuilding
eller koncerter.
For Henning giver gospel ” POWER”.
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