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Hvis du nogensinde har følt dig forvirret ift.
fremtiden, så har du helt sikkert fundet den rette
person. Anne er både en tornado, som kan løfte
dig op og udvide din horisont og på samme tid
orkanens øje, der kan give dig ro og fokus til at
vælge den ønskede retning. Anne arbejder med
fremtidsforskning i det meste af verden, og
bliver jævnligt benyttet i medierne bl.a. i dette
populære radioprogram. Hun er i høj kurs, som
foredragsholder og provokatør, men har det
allerbedst sammen med “kan-vil’lerne”: dem der
brænder for det, de laver og tror på, at de
sammen kan gøre en forskel.
Anne er partner i Future Navigator, hvor visionen
er at vinde Nobels fredspris. Mærkesagerne er
at transformere journalistik, politik og uddannelse.
Hun er mor til 4 vilde drenge, gift med manden i
sit liv, født i Danmark i 1971, uddannet i biologi
og statskundskab og har en forkærlighed for
science fiction film, dybe samtaler med
visionære ledere - og champagne. Yndlingscitat
pt. er “smart has plans, stupid has stories”.

Anne er i verdens-eliten indenfor:

Yndlingsprojekter:

• Visionær ledelse: forudsig fremtiden og omsæt den til vision,
der får andre til at sige “wooohoo”.
• Træning af egenskaber man endnu ikke har, men ikke kan
undvære (det fremtids-organisationen vil være glad for at
nutids-organisationen investerer i)
• Hvordan man omprogrammer sin hjerne til nytænkning
• Etik og mening: Det der varer evigt (Always do the right thing)
• Journalistik og medier, lokalt vs globalt
• Uddannelse og arbejdsmarked (livslang træning)
• IT-streetsmartness: monitorering, Big Data, predictive
analysis, meaning mining og andet hejs
• Kommunikation, visualisering og formidling af store komplekse emner, på en måde så alle siger “ahaa, nu kan jeg se det”

Konstruktiv journalistik - DR Nyheder
Vækst & værdi-vision - Sticks n Sushi
Hemmeligheder - IKEA
Keynotes - Gartner
Redde verden - the Organic Company
Ryste posen - Kaospiloterne
Danse støvledans - Finansforbundet
Online læring - Fremtidsforskere united
Brutto National Glæde - Dedikerede
borgere
Fremtidens skole - Lærere med fut i
Adgang til - mindset - Familie & venner
• Opgør med lønmodtagerkulturen:

Anne Skare Nielsen - asn@futurenavigator.dk - (+45) 6179 9002
Soho, Flæsketorvet 68, DK 1711
www.futurenavigator.dk

