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Ingvild Wedaa Tennfjord: Journalist og kåsørr
Ingvild Wedaa Tennfjord er journalist og kåsør. Hun er kjent for sine reportasjer i
intervjuserien På Tomannshånd i Magasinet i Dagbladet og sine kåserier i
Norgesglasset i NRK P1. Med bortimot 52 dybdeintervjuer i året har Ingvild bygd
seg opp et renommé som en av Norges fremste unge autoriteter innen
portrettintervjuer og intervjuteknikk. I 2006 fikk Ingvild Hestenesprisen nettopp
for god portrettjournalistikk.
For mer informasjon om Ingvild Tennfjord - klikk her

Jenny Lexhed: Forfatter, siviløkonom, kommunikasjonssjef
Da Jenny Lexhed og ektemannen får sitt første barn lever de et godt liv. De er
gift, har akkurat kjøpt et hus og bedriften de har stiftet sammen vokser. Med
sønnens ankomst smyger det seg en uro inn i deres liv. Det som begynner som
en følelse blir etterhvert en overbevisning: sønnen er ikke som andre barn. Alt
tyder på at han har autisme. Kanskje han aldri kommer til å lære å snakke?.
For mer informasjon om Jenny Lexhed - klikk her

Göran Persson: Svensk statsminister 1996 – 2006
Klimaspørsmålet kan bli vår tids største katastrofe dersom vi ikke umiddelbart
iverksetter tiltak og går inn for å endre livsstilen vår, hevder Göran Persson.
Sveriges tidligere statsminister mener vi har ventet for lenge med å handle, men
at det fortsatt finnes håp. Sverige er et foregangsland når det gjelder tekniske
løsninger og burde bli mer fremtredende i globale sammenhenger.
For mer informasjon om Göran Persson - klikk her

Einar Øverenget: Etikk, verdibasert styring ogselvforståelse i arbeidslivet
Einar Øverenget er en av norges fremste forelesere innen temaer som anvendt
etikk, verdibasert styring ogselvforståelse i arbeidslivet. Øverenget har har
dr.grad i filosof og lang forelesningserfaring fra norske og amerikanske
universiteter, og arbeider med spørsmål knyttet til etikk, verdier, kulturutvikling
og anti-korrupsjon i en rekke norske og internasjonale selskaper. Øverenget er
også opptatt av å gjøre filosofien tilgjengelig og har i en årrekke vært Nitimens
husfilosof.
For mer informasjon om Einar Øverenget - klikk her

Henrik Syse: Filosof, forsker og forfatter
Henrik Syse er filosof, forfatter og forsker med en imponerende CV. Han jobber
idag som seniorforsker ved PRIO (Institutt for fredsforskning), og har tidligere
hatt oppdrag som leder for eierskapsgruppen ved NBIM (Norges Bank
Investment Management). Syse ble i 2007 valgt til Young Global Leader av
World Economic Forum, og ble i 2008 valgt inn i Det Norske Akademi..
For mer informasjon om Henrik Syse - klikk her

Arne Hjeltnes: Konsernsjef for Creuna
Arne Hjeltnes er et kjent og kjært fjes for de fleste nordmenn. Han har
økonomisk utdannelse, men er mest kjent for sin TV-karriere. Han kom inn som
promo- og presentasjonssjef i TV 2 fra starten i 1992 og gikk over som 100%
programleder i kanalen i 1994.
For mer informasjon om Arne Hjeltnes - klikk her
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Talerforum har Europas største kompetansenettverk med mer enn 7 000 talere, lærere,
eksperter, underholdere og personligheter som kan begeistre. Vi skaper møter som
bidrar til å styrke våre kunders tiltreknings- og konkurransekrefter. Vår forretningsidé er
å identifisere, analysere og matche våre kunders behov for riktig kompetanse og skape
helhetsløsninger, fra korte effektive forelesninger til lengre seminarserier og kurser.
Våre kunder omfatter alt fra børsnoterte selskap til småbedrifter, myndigheter og
foreninger.
Talerforum inngår i TF group som ble stiftet i 1995. Med mer enn 60 medarbeidere
og 7 000 talere, eksperter, folk som begeistrer og artister er vi markedsledende i
Europa. Vi får mer enn 4 000 oppdrag i året og er representert i Oslo, Stockholm,
Gøteborg, Malmø, Helsinki og Talinn. I TF Group inngår Talerforum Norge, Talarforum
Sverige, Eventforum Sverige, Speakersforum Finland, Eventforum Finland and
Competenceforum Estland.
Avbestill kommende utskikk gjennom å klikke her:
http://www.talerforum.no/h.php?i=&idnl=60&p=y

