Alexandra Pascalidou
Mod, mångfald och retorik

Föreläser om:
Mångfald, genus, retorik, mod,
entreprenörskap
Föreläsningsrubriker:
- Bli ditt bästa jag!
- Retorik för maktlösa
- Mångkulturens myspys och
misslyckande
Språk: Svenska, Engelska,
Grekiska
Hemort: Stockholm

Hemort:
KontaktaStockholm
oss för:
- Kostnadsfri rådgivning
- Offert
- Talarens tillgänglighet

Alexandra Pascalidou har föreläst i mer än 25 år. Hon har varit
sommarpratare i radion, föreläst för näringsliv, organisationer och
universitet. Alexandra har en förmåga att förtrolla sina deltagare
med inspirerande och omvälvande berättelser från sina resor i
världen, sin egen klassresa och de magiska möten hon upplevt.
Alexandra har gjort en lång resa från den rumänska tvättstuga hon
föddes i av grekiska föräldrar via den grekiska diktaturen till
uppväxten i Sveriges fattigaste förort, Rinkeby. Ett liv fyllt av
utmaningar, motgångar och framgångar. Nu lär hon ut
klassresenärens knep och konsten att förvandla nackdelar till
fördelar.
Alexandra berättar att hon hade alla nackdelar som krävdes för att
bli framgångsrik – arbetarklass, fattig förortsunge, skilsmässobarn,
flicka, invandrare. Hon tror att om hon låtit någon annan skriva
hennes livsmanus hade det garanterat inte gått bra. Nu blev hon sin
egen manusförfattare och regisserade det liv hon själv vill leva.
Språk är makt, menar Alexandra, ta makten! Om retorik är rena
grekiskan för er kan Alexandra hjälpa till att knäcka koderna.
Konsten att övertyga är en gammal grekisk konstart som Alexandra
har praktiserat i tv, radio, föreläsningar, artiklar och krönikor.
De senaste tjugo åren har Alexandra föreläst i Sverige, Europa och
USA. Hon har invigt universitet och utställningar, hon har lett
manifestationer, hon har varit Sommarvärd i Sveriges Radio och
hållit högtidstal på Nationaldagar och Valborgstal i SVT. Alexandras
retorikföreläsningar innehåller konkreta tricks och framgångsfinter.
"Alexandra har en fantastisk förmåga att trollbinda en publik.
Genom att knyta an till dagsaktuella händelser och egna och andras
erfarenheter synliggör hon samhällsfenomen och strukturer. Mer
angelägna, nyttigt utmanade och oerhört inspirerande föreläsningar
om mångfald och jämställdhet får man leta mycket, mycket länge
för att finna! Jag kan varmt rekommendera Alexandra"
Pia Höök
Diversity Manager Skanska AB

Alexandra Pascalidou bokas hos Talargruppen på 08-720 10 00
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