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Sagt av…
Elise Einarsdotter, pianist och kompositör:
"Helena Östblom Berg har förmågan att med glädje och lätthet, skapa uppriktighet och
djup i varje fråga, och att leda vidare till möjligheterna i dess svar."
Veera Suvalo Grimberg, koreograf/konstnärlig ledare för Danskompaniet SPINN:
“Som ledare för Danskompaniet SPINN behöver jag stöd för att utvecklas. Helena har
hjälpt mig att fokusera och tillsammans har vi en spännande dialog om ledarskap och
kommunikation i ett kompani verksamt inom scenkonstområdet. Ett välkommet stöd för
mig som har en ny ledarroll med ansvar och förväntningar.”
Anna Ottertun, sångerska i vokalgruppen TETRA:
"TETRA tog kontakt med Helena för att få hjälp med att orientera sig och fokusera. Vi är
fyra sångerskor med många olika uppdrag utanför gruppen, som drar oss åt alla möjliga
håll och TETRA stod också inför flera nya utmaningar, när vi tog kontakt med Helena.
Helena har skapat en varm och samtidigt kreativ stämning tillsammans med oss. Hon har
hjälpt oss att få syn på vilka vi är var och en och som grupp. Vi känner oss stärkta och
inte minst har vi fått till ett schema över "när vi ska göra vad" under året, vilket
verkligen var en nödvändighet!"
Britt-Marie Haglund, Nyföretagarcentrum Väst:
”Helena höll en workshop hos oss med titeln ”Företagande ur ett kulturperspektiv – en
workshop om att synliggöra behov, resurser och möjligheter i kulturutövarens
verklighet”.
Det var minst sagt en salig blandning på folk! Men med Helenas engagemang och
tänkvärda frågeställningar fick vi alla med oss nya infallsvinklar och goda
erfarenhetsutbyten. Dessutom fick deltagarna god insikt i vad det innebär att vara egen
företagare.”
Karin Klingenstierna, sångerska och moderator:
“Vi anlitade Helena Östblom Berg för ett utvecklingsmöte med vårt band. Helena lotsade
oss lyhört och målmedvetet genom dagen och vi gick ut från mötet med mycket
inspiration, konkreta planer och bra verktyg för framtiden. Vi har tagit ett stort steg
framåt!
Jag kan varmt rekommendera Helena, både för företag som är vana vid att jobba aktivt
med utveckling och för verksamheter som vår, där det är ovanligt.”

Musikteater Kåbra – Tobias Edvardson, Cilla Klein, Patrick Rydman:
“KÅBRA stod i ett vägskäl och behövde ny energi och motivation. På ett inspirerande sätt
har Helena verkligen hjälpt oss att se våra styrkor och svagheter som individer och som
grupp. Detta tar vi nu med oss i vårt kommande arbete – att kontinuerligt fråga oss vad
vi verkligen vill göra och att rita om kartan när det behövs.”
Martina Almgren, improvisationsmusiker och medlem i en orkester som deltagit i
teamcoachingprocess (5 tillfällen) 2010:
“Jag funderar just nu en del över ‘kontroll’ kontra ‘intuition’. Det gäller i musiken – att
fokusera på att bestämma
och kontrollera vad man vill uppnå eller satsa på sin intuition och kreativitet och se vart
det bär. Och i arbetet under coachingen – att hitta balansen mellan att å ena sidan
arbeta tydligt med konkreta mål, och å andra sidan att lämna öppet för att tillåta det
hända som man inte visste innan.”
Ewa Harringer, styrelseledamot i SKOOPI:
”Den 21 oktober 2008 hade jag glädjen att få vara deltagare på en kurs i
marknadsföring, anordnad av SKOOPI genom Sensus. Ledare för kursen var Helena
Östblom Berg. Under dagens lopp varvade hon teoretisk undervisning i kombination med
praktiska övningar, på ett varierat och tilltalande sätt. Deltagarna var engagerade och
utbytet oss emellan var mycket lärorikt. Dagen lämnade efter sig en tillfredsställelse i att
jag nu skulle behärska det där med marknadsföring.”

