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Vissa	  varumärken	  förknippar	  vi	  starkt	  med	  en	  melodi,	  en	  sång	  eller	  en	  …	  en…	  
Opera!	  
	  
Det	  måste	  vara	  roligt	  att	  nå	  sina	  mål.	  
Vi	  är	  kreativa	  tänkande	  varelser.	  Utnyttja	  det!	  
Låt	  oss	  hjälpa	  dig	  att	  skapa	  det	  optimala	  skyltfönstret.	  

Opera2Business	  	  

En	  metod	  för	  att	  effektivisera	  företagets	  kommunikation	  internt	  och	  externt.	  Genom	  att	  använda	  de	  
kreativa	  processer	  som	  vi	  ser	  inom	  konstnärligt	  arbete	  ger	  vi	  medarbetare	  och	  ledning	  verktyg	  för	  att	  
effektivare	  uppnå	  sina	  mål. 

Vilka	  är	  vi?	  

Under	  många	  år	  av	  utveckling	  har	  vi	  förstått	  att	  de	  konstnärliga	  kreativa	  processerna	  kan	  
implementeras	  och	  börja	  användas	  inom	  näringslivet.	  

Ragna	  Fagelund:	  Dirigent	  och	  grundare	  av	  Opus	  Norden.	  Sedan	  många	  år	  anlitad	  som	  konsult	  inom	  
röstträning	  och	  presentationsteknik.	  
	  
Patrik	  Jarlestam:	  Kompositör	  och	  ljusdesigner,	  diplomerad	  från	  KMH.	  Han	  har	  skrivit	  flera	  lovordade	  
operor	  och	  musiken	  till	  flera	  online-‐spel.	  	  
	  
Harald	  Nygren:	  Producent	  och	  Operasångare,	  som	  med	  eventOpera	  sthlm	  under	  många	  år	  
producerat	  utvecklingsprogram	  och	  underhållning	  för	  konferenser	  och	  event.	  

Vad	  vi	  gör	  
	  
Vi	  skräddarsyr	  större	  eller	  mindre	  musikaliska	  akter	  och	  producerar	  musik	  som	  går	  i	  linje	  med	  hur	  ni	  
vill	  kommunicera	  ert	  varumärke.	  Vi	  ger	  er	  möjlighet	  att	  projicera	  företaget	  på	  ett	  sätt	  som,	  med	  
musikens	  och	  dramatikens	  hjälp,	  får	  er	  att	  växa	  och	  hjälpa	  era	  kunder	  att	  förstå	  varför	  ni	  är	  unika.	  
Bara	  det	  är	  unikt	  i	  sig.	  

Workshops	  
Vi	  genomför	  workshops	  där	  vi	  går	  igenom	  vad	  vi	  skall	  kommunicera.	  Retorik	  och	  gestaltning	  liksom	  
röstteknik	  står	  på	  programmet,	  men	  framför	  allt	  fokuserar	  vi	  på	  era	  behov	  och	  önskemål.	  

Coaching	  
Vi	  träffar	  er	  och	  era	  medarbetare	  under	  längre	  eller	  kortare	  tid	  för	  träning	  av	  röst	  och	  retorik.	  Om	  
önskemål	  finns	  att	  gå	  vidare,	  ordnas	  en	  gemensam	  konsert	  med	  professionella	  musiker	  och	  artister	  
där	  fokus	  läggs	  på	  ert	  varumärke.	  

O2B	  får	  er	  att	  växa.	  


