
Den kreativa pausen

Idéutveckling i nya former

Pia Wågberg, Stockholm (RISE) 
Birgitta Flick, Berlin (kompositör, saxofonist, KMH alumn)
Brigitte Haas, Berlin-Luxor (klangkompositör, slagverkare)
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Utgångspunkt

Ø Cross Innovation Lab April 2021 
(KMH/Klump Kulturinkubator, digitalt)

Ø Första möte inom Cross Innovation Lab:
8 minuter för att hitta gemensamma
behov/mål och komma fram till en 
projektidé



Principer och teman ur vårt första
samtal som grund för vår idé:

• Hållbarhet – av det man producerar/forskar om, 
inom det egna arbetet/arbetsmiljön

• Cirkularitet – av det fysiska som utforskas och 
produceras, men även av idéer, tankar och 
kreativa processer

• Betydelsen av sinnena, känsla, lyssnandet i 
arbetet, kreativiteten och för ett samarbete



Projektidé

Ø Att bjuda in och ge verktyg till att ta en 
kreativ mikropaus där man skapar, 
experimenterar och leker musikaliskt med
material/produkter som
företaget/organisationen utforskar eller
utvecklar. 

Ø Att länka den digitala och den fysiska
realiteten.

Ø Att gestalta detta genom en app där man 
kann jobba i grupp eller individuellt.
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Dimensioner

• Individuellt: en paus som tillåter
avslappning, ger energi men  
samtidigt ökar kreativiteten

• Grupp: skapa en kreativ grund för
gemensamt arbete och en grupp-
/företags-/organisationsidentitet, 
verktyg för att främja interkulturell
förståelse.



Utveckling hittills & framåt
• Maj/juni 2021: 

Ventilering av idén med andra Cross Innovation Lab 
deltagare & KMH ESAIM

• Juni 2021: 
Utvigning av arbetsgruppen: Brigitte Haas genom
klangleken Nouby‘s Tree: 
https://brigittehaas.de/noubystree/index.html

• Augusti/september 2021: 
koncentration av idéerna, koncept för utvecklingen av en 
prototyp

• Sedan juni 2021: 
Rådgivning genom KTH Innovation à nästa projektsteg:
• förverkliga prototypen för att kunna börja

experimentera
• hitta en bra organisationsform och finansering till

projektet

https://brigittehaas.de/noubystree/index.html


Idéutveckling i 
nya former –
den 
gemensamma 
basen: 

1) Lyssnande
Enligt 1:a av våra Gyllene Principer för Cross 
Innovation: samarbete på lika villkor baserat på
lyssnande med ömsesidig respekt.

öppenhet, nyfikenhet, „beginner‘s mind“ 
– jämställda möten
tolkning mellan olika „världar“ 
– kreativ stimulans
medvetenhet om säregna kompetenserna
– från det egna professionella området

2) Generositet



Vill du samarbeta eller veta mer?

Birgitta Flick
+49 178 863 88 87
mail@birgittaflick.com
http://birgittaflick.com
Instagram: @birgittaflick

mailto:mail@birgittaflick.com
http://birgittaflick.com/

