
               

 

5 – 6 november 2019 

Program – mindre 
endringer vil gjøres 

5 – 6 november 2019 

Dag 1: Mandag 22. november  
 

MUNCH  
https://www.munchmuseet.no/ 
 

09:00 Arena Kaffebar, registrering og garderobeprat 
  

10:00 Åpning kunstnerisk innslag  
 

10:10 Velkommen 

Festsalen 
 

10:20 Prestasjoner i et samfunnsperspektiv 

 Åpningssekvensen tar oss med i de store linjene og 
prestasjoner i et samfunnsperspektiv. 

 

11:15 Pause 
 

11:30 Presentasjon av store prestasjoner  

 Her presenteres sterke norske prestasjoner fra ulike 
samfunnssektorer. Store prestasjoner synliggjøres gjennom 
musikk, kunst, toppidrett og næring. 

Ulike miljøer vil vise og ta oss med inn på deres respektive 
prestasjonsarenaer. 

 

12:30 Lunsj – MUNCH deli og kafè 
 

13:30 Samtaler 

Et utvalg av deltakerne samles til samtaler om det å utvikle 
arenaer og arenaens betydning for utvikling og prestasjon 
på høyt nivå. 

  

14:45 Pause  

Vi forflytter oss til ny arena, Deichman bibliotek. 
 

Deichman 
https://deichman.no/ 
 

15:15 Workshop I – på tvers 
Så er det tid for dialog og deling. Vi setter sammen 
mangfoldige grupper på 10 personer.  

Hver gruppe får øvelser og oppgaver som skal underlette 
samtaler, diskusjon og videreformidling i etterkant. Et av 
høydepunktene sier de som har deltatt tidligere.  

 

16:40 Pause 

 

 

17:00 Middag  

Det serveres middag fra Centropa kafé og restaurant på  
Deichman før tett på prestasjoner. Middagsarenaen gir gode 
muligheter til å utveksle opplevelser og refleksjoner for dagen. 
 

18:30 Unike skreddersydde og tett på prestasjoner 

 Kveldens unike og skreddersydde improvisasjoner og «tett på» 
prestasjoner.  

Vi anvender hele Arena Bjørvika for årets tett på prestasjoner. 
Munch, Deichman og Bjørvika. 

 

PRESTASJONSKONFERANSEN 
22–23. november 2021 

PROGRAM 
Programinnhold oppdateres   

 

PRESTASJONSKONFERANSEN 

Dag 2: Tirsdag 23. november  
 

Operaen 
https://operaen.no/  
 

09:00 Arena Kaffebar og garderobeprat 

Oppmøte i Foajeen for morgenkaffe og uformell prat. 

 

09:30 Walk & Talk 

Det blir presentasjoner, formidling og interaksjon rundt i ulike 
omgivelser i Operaen.  

 

11:15 Workshop II - i eget miljø  

Alle i nysgjerrig og åpen samtale og refleksjon om hva vi kan ta 
med oss videre fra samlingen til egen praksis. 

 Vi finner et egnet sted for deres miljø. Her starter dialog om hva 
man tar med seg fra konferansen og på hvilke måte man vil knytte 
dette til og implementere i egne utviklingsprogram og prosesser. 

 

12:30 Presentasjon av store prestasjoner  

 Prestasjonskonferansen avsluttes med flere store prestasjoner. 
Denne gang presentert på ny arena, i selveste Foajeen i Operaen. 
Ulike miljøer vil vise og ta oss med inn på deres respektive 
prestasjonsarenaer. 

 

13:30 Grab, Talk & Go lunsj  

Ta med en matbit på vegen, eller nyt lunsj og muligheten for 
videre samtaler med spennende deltakere og bidragsytere.  


