
Gode relationer – gode historier 

 

SHOWET: “THE SPEECHES OF PRESIDENT KENNEDY” 

Showet, der har taget Washington D.C. med storm, kommer nu til Danmark. Den danske 

Hollywoodstjerne Caspar Phillipson og den kendte USA analytiker Anders Agner, har skabt et helt 

unikt foredrag, som handler om præsident Kennedys største taler. Washington Post har livestreamet 

showet, en ny spændende bog er netop udkommet, og de to herrer er inviteret til at tale i Berlin, New 

York og Dallas. Book et unikt show med “The Danish JFK Guys” Læs mere her:  The Speeches of 

President Kennedy 2017 

 Caspar Phillipson 

“Mød den danske JFK” 

 

Den Oscar nominerede storfilm “Jackie” handler om dagene efter attentatet på JFK, og Natalie Portman 

http://bizbuddy.dk/wp-content/uploads/The-Speeches-of-President-Kennedy-2017.pdf
http://bizbuddy.dk/wp-content/uploads/The-Speeches-of-President-Kennedy-2017.pdf
http://bizbuddy.dk/wp-content/uploads/JFK-drengene-2017.jpg
http://bizbuddy.dk/wp-content/uploads/caspar-phillipson-487x730.jpg


spiller Jackie Kennedy. Rollen som den ikoniske ex-præsident JFK spilles af den danske skuespiller 

Caspar Phillipson. Ligheden til ex-præsidenten er slående, og selvom rollen langt fra er den bærende i 

filmen, så har Caspar sat sig grundigt ind i den amerikanske ex-præsidents liv og virke. Men hvem var 

JFK egentlig? Hvordan var det at spille ham? Og hvordan er det at være med i en stor international 

filmproduktion? Book et spændende foredrag med Caspar Phillipson. Bliv klogere på amerikansk 

politik, JFK og kom ”back-stage” i kulisserne i The White House. 

”A note to all casting directors: The only reason not to cast this man as JFK in every play, movie and 

motivational seminar for the next 10 years is if Phillipson is otherwise occupied playing JFK elsewhere” 

(www.indiewire.com) Se trailer til filmen her 

 

 

Camilla Andersen: “Fra boldjonglør til rejsedirektør i vækstvirksomhed” Camilla Andersen er 

tidligere elitehåndboldspiller. Hun var, gennem 90´erne, én af de helt store profiler på damelandsholdet 

og vandt OL guld hele to gange til Danmark. I dag ejer og driver Camilla et rejsebureau og hun har flere 

års erfaring som iværksætter og leder. Men hvad er god ledelse og hvordan skaber man en 

erhvervskarriere på baggrund af en håndboldkarriere? 

https://www.youtube.com/watch?v=pZTXv5NpgaI


 

Anne Laxholm: “Fra de bonede dansegulve til gazellevirksomhed i London til Vild Med Dans” Anne 

Laxholm er for de fleste mest kendt som dommer i TV 2 programmet ”Vild Med Dans”. De færreste er 

klar over, at Anne i sin tid var med til at opbygge og drive en gazellevirksomhed i London. 

Virksomhedens forretningsidé og vækst var så udtalt, at Anne og hendes kollegaer vandt flere 

eksportpriser, og det engelske kongehus kvitterede med en invitation til Garden Party på Buckingham 

Palace. Hør den spændende historie om hvordan en dansekarriere på verdensplan førte til et 

iværksættereventyr i London. Anne Laxholm er netop udkommet med sin erindringsbog “Giv mig et 

år”. Foredrag om hendes liv i dans og om bogen kan også bookes. 

 

Peter Beier: “Fra konditorelev på Falster til plantageejer i Caribien” Peter Beier er Danmarks 

dygtigste chokolatier, og han går målrettet efter at give kunderne den ultimative smagsoplevelse. 

Gennem fokus på konceptudvikling, samt et kompromisløst ønske om at levere et produkt i 



verdensklasse, er det lykkedes Peter Beier at positionere sig som én af Danmarks dygtigste 

iværksættere. Hans kreativitet og analytiske evner skaber grundlag for en virksomhed, der hele tiden er i 

udvikling. Hør Peter Beier´s spændende historie om vejen fra konditorelev i Falster til plantageejer i 

Caribien. 

 

Morten Marcher: “Kreativ U2-sanger fortæller om markedsføring på de sociale medier” Morten 

Marcher er den kreative og markante forsanger i U2-kopibandet ”Die Herren”, som de seneste 25 år har 

haft stor succes med at optræde på utallige spillesteder i Danmark. Efter kun 10 sanglektioner og med 

masser af tro på sit eget talent, indtog Morten i starten af 90´erne den danske musikscene. Hør hele 

historien om Mortens kreative vej til scenen, og om hvordan han arbejder målrettet med sociale medier 

som en del af bandets DNA og markedsføringsværktøj. Morten vil med sin akustiske guitar give 

smagsprøver på nogle af de største U2-sange! 

 

Jan Møller: “En singletur på klodens have bragte nyt lys til global vækstvirksomhed” Efter en 

karriere som marketingdirektør i en række store koncerner, besluttede Jan Møller at give sig selv den 

ultimative udfordring: Han ville, som den første i Skandinavien, rejse jorden rundt uden stop i en 40 

fods sejlbåd – helt alene. Det blev til 169 lykkelige og strabadserende dage på åbent hav, hvor liv og 

død var hverdagskost. Jordomsejlingen blev startskuddet til en ny karrierevej som iværksætter. Nu 



driver Jan en succesfuld vækstvirksomhed, der producerer lanterne til skibe i hele verden. Hør hvordan 

en jordomsejling satte kursen til et globalt iværksættereventyr. Se en kort dokumentar fra Jan´s tur her 

 

Mark Anthony: “Fra udenlandske direktørstillinger til én af Danmarks dygtigste coaches i 

motivation” Mark Anthony sagde for 15 år siden sit gode job op som direktør i en stor udenlandsk 

virksomhed for at udleve drømmen om at sætte motivation på agendaen. Nu er Mark én af Danmarks 

mest benyttede foredragsholdere, fordi han formår at inspirere og rykke mennesker og organisationer i 

en positiv retning. For Mark er motivation ikke blot en ledelsesdisciplin, men også et menneskeligt 

performance parameter. Book et underholdende, ærligt og tankevækkende foredrag med Mark – og hør 

hvordan du kan skabe positiv motivation hos dig selv og for dine omgivelser. 

 

Peter Michael Jensen: “Fra cykelbud i købmandsbutik til start-up ekspert i Silicon Valley/ San 

Fransisco” Peter Michael er én af Danmarks dygtigste start-up eksperter, og han har gennem en 

https://www.youtube.com/watch?v=Lh2hTPqdojk


årrække boet og arbejdet i Silicon Valley, San Fransisco. Hans talent og sans for forretning viste sig 

allerede i en tidlig alder, da han som helt ung passede sit fritidsjob hos den lokale købmand i Hillerød. 

Talentet og interessen skulle udfordres, så umiddelbart efter studentereksamen tager han til USA for at 

forfølge drømmen om en international karriere inden for it og software. Rejsen førte i første omgang til 

en række direktørstillinger i den multinationale it-virksomhed Oracle – og dernæst ind i den dynamiske 

start-up verden. Peter Michaels spidskompetencer er strategi, fundraising, salg og marketing, og han har 

et særligt talent for at spotte vækstvirksomheder og deres kommercielle afsæt. Hør et spændende og 

inspirerende foredrag om den amerikanske start-up virkelighed og få inspiration til hvordan man kan 

skabe sig en karriere i USA. 

 

Christiane Meulengracht: “Når stress sætter dagsordenen. En serie-iværksætters bekendelser” 

Christiane sagde sit gode HR-job op for at blive iværksætter. Hør om den omkostning stress har haft på 

hendes liv og hvordan den lærdom er blevet til guld. Christiane underviser virksomheder og teams i at 

forebygge stress gennem enkle kommunikationsformer. Medarbejderne bliver mere selvmotiverede og 

glade. Det nedbringer antallet af sygedage og øger resultaterne. Christiane arbejder i dag som coach og 

parterapeut. Hun tror på, at stress påvirker alle dele af vores liv. Book et inspirerende foredrag, fyldt 

med både underholdende og tankevækkende historier og konkrete, brugbare redskaber til ledere og 

deres teams. 



 

Anders Christian Hjort: “Energisk trommeslager netværker sig til succes” Anders Christian Hjort 

har altid haft fokus på at drive og udvide sit netværk – også længe før det blev en del af vores andres 

hverdag – privat som professionelt. Indsatsen har betydet, at han i dag er en af de danskere, som har 

flest anbefalinger på LinkedIN. Men at tage er også at give. Hør hvordan Anders har arbejdet med at 

skabe stærke gensidige relationer og hvordan man opnår forretning gennem at arbejde målrettet med sit 

netværk. 

 


