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ATT VÄNDA MOTGÅNG TILL FRAMGÅNG

KULTUR FÖR SJÄL OCH HJÄRTA

Aron Anderson är en professionell äventyrare och inspiratör
med en gripande historia som vet vilken kraft den mentala
inställningen kan utgöra.

En föreläsning med Renée Göthberg från Göteborgs
naturhistoriska museum.
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I sin föreläsning delar Aron med sig av sina bästa tips och
framgångsstrategier om att hitta en vinnande inställning och
omvandla den till framgång i praktiken.

Det händer något med oss när vi tar del av kultur!
Kulturupplevelser och kreativt skapande är trevliga fritidssysselsättningar som är bra för vårt fysiska och psykiska
mående, särskilt i gemenskap med andra.

Ta del av Arons äventyr, kreativitet, humor och kämpaglöd.

En föreläsning om hur kultur och hälsa hänger ihop.
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VÄLKOMMEN TILL VGR TOUR

EN DAG – TVÅ TILLFÄLLEN

Äntligen kan vi träffas igen på Västra Götalandsregionens
populära inspirationsdag. Anmäl dig till en av de fyra orterna
i Regionkalendern och ta del av ett event kring hälsa, kultur
och livsstil.

Anmäl dig till ett av de två passen i Regionkalendern.

12:00

VGR Tour öppnar

Lyssna på inspirerande föreläsare och besök utställare från
externa företag och våra egna verksamheter. Bland annat har
VGR ett rykande färskt avtal på förmånscyklar som kommer
att finnas tillgängliga på mässan, där du får chans att
provcykla flera olika modeller.

13:00

Kultur för själ och hjärta

14:30

Att vända motgång till framgång

15:30

Utlottning av vinster på scen

16:00

Mässan stänger för dagspasset

Under dagen bjuds du på lättare förtäring.

DATUM
Göteborg

Trollhättan

Skövde

Borås

19/10

27/10

10/11

16/11
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VGR TOUR 2022

Dag

Kväll
16:00

Mässan öppnar för kvällspasset

17:00

Kultur för själ och hjärta

18:30

Att vända motgång till framgång

19:30

Utlottning av vinster på scen

20:00

VGR Tour stänger

Läs mer på: https://insidan.vgregion.se/min-anstallning/formaner/vgr-tour/

