
Musik er følelsernes internationale sprog  
– det stræber efter vores hjernes opmærk-
somhed og kan hjælpe os med at flytte fokus 
fra negative signaler fra stress, træthed og 
smerter. Musikken medvirker til at reducere 
den overbelastning af hjernen som kom-
mer af for mange indtryk. Dermed forbedres 
vores hukommelse og indlæringsevne.

Undersøgelser viser, at mens vi lytter til 
og engagerer os i musik, bliver  områder i 
hjernen, som ansvarlige for motorik, følelser 
og kreativitet aktiveret.

Oxyvox tilbyder aktive workshops, der 
hjælper dig og dit team til at udvikle jeres 
potentiale og flytte grænser ved at arbejde 
med stemmen.

MUSIKKENS SKJULTE KRAFT
OXYVOX tilbyder musikalske workshops og teambuilding med fokus på  
teamwork, kommunikation og kreativitet gennem stemmens og musikkens kraft.

DALIA FAITELSON OXYVOX.COM

Hvor ord svigter, taler musikken.
Hans Christian Andersen



WORKSHOPS  Vi tilpasser alle vores workshops til dine behov.
PRIS  Fra 8.000 kr – afhængigt af deltagerantal og varighed.

DALIA FAITELSON
E:  info@oxyvox.com

T:  (+45) 6167 3355
W: www.oxyvox.com

HVAD FÅR DU UD AF DET?
Få din forretning til at swinge  - ROIèn ud af bukserne er 
en inspirerende og legende workshop, som alle kan få noget 
ud af at deltage i.

Deltagerne vil gennem interaktion med hinanden ved hjælp 
af melodier, kropsrytmer, stemme og bevægelse udvikle 
sammenhørighed. Denne workshop medvirker til at udvikle 
færdigheder i at lytte, koordination, empati og opmærksom-
hed på fysisk tilstedeværelse. Selvudfoldelse gennem musik 
er et glædesfyldt og livskraftigt kommunikationsmiddel.

MÅLGRUPPE 
Workshoppen henvender sig virksomheder, som har et be-
hov for en inspirerende teambuilding event i forbindelse med 
kick-off møder, konferencer, sommer- og julefrokoster eller 
større private begivenheder – møder, hvor en sjov “isbryder” 
kan være nyttig.

Som et universelt sprog er musikken et fantastisk redskab til 
at bringe folk sammen på tværs af kulturel forskellighed.

ANTAL DELTAGERE Op til 100 personer

FÅ DIN FORRETNING TIL AT SWINGE
WORKSHOP 1 Gennem sjove og stimulerende musikalske improvisationsspil får vi adgang  
til nye opfattelser af kommunikation og kreativitet. Vi ikke bare elsker musikken - vi lever den!

Dalia har et stærkt og smittende engagement. Hun er professio-
nel og har en ind-til-benet holdning til alt hvad hun rører ved - masser 
af action, klar besked og rene linjer. Oversat til almindelig dansk bety-
der det, at hun sjældent ryster på hånden og spiser omstillingsparathed 
med manglede gruppedynamik til morgenmad - som den største 
selvfølge. Helt kort kan det siges: Du kan ikke tabe her, du kan kun 
vinde. Bare ring til Dalia hvis du vil ha´ at det rykker.”
Susi Hyldgaard, Formand for DJBFA – Komponister og sangskrivere.
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Dalias kreative spil var en 
ny og frugtbar måde at kom-
binere musik og forretnings-
brainstorming på, som inspir-
erede mig og de andre 
deltagere til at komme med 
nye ideer…kan anbefales!
Anders Hundahl 
– Adm. direktør, CEO, Asfaltindustrien

Dalia har ført os til en ny opfattelse af hvad musikken 
kan bruges til at opnå, ved at brainstorme og dermed løse et 
problem på en helt anden måde end vi er vant til…
Jens Frederik Kofoed – CEO & Senior Partner hos First Chair Holding A/S

HVAD FÅR DU UD AF DET?
Styrk Forretningsudviklingen Med Et Kreativitets-Boost  
fokuserer på at opbygge kreativitet gennem brug af musik som 
den vigtigste inspirationskilde. Via diverse musikalske impro-
visationsspil vil deltagerne opleve, hvordan forskellige typer af 
musik kan påvirke vores vejrtrækning, puls og hjernebølger, 
mens kreativiteten får et boost.

Ideen er at opbygge bevidsthed op gennem sansning i stedet 
for rationel tænkning. Ved at optræne evnen til sanse lærer du 
at stole på din intuition, være spontan og opretholde et højt kon-
centrationsniveau. Når workshoppen er slut, vil deltagerne have 
oplevet forbedret teamwork og prøvet at skabe nye visioner 
inspireret og drevet af musik.

MÅLGRUPPE 
Denne workshop er designet til medarbejdere med en kreativ 
baggrund, såsom arkitekter, marketingafdelinger, produktud-
viklere, designere og andre stillinger med behov for at tænke 
kreativt. Deltagerne kan både være grupper og enkeltpersoner.

ANTAL DELTAGERE 6-20 personer

VARIGHED 2-4 timer

STYRK FORRETNINGSUDVIKLINGEN 
MED ET KREATIVITETS-BOOST 
WORKSHOP 2 Boost din kreativitet og øg produktivitetsniveauet ved hjælp af musik.
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HVAD FÅR DU UD AF DET?
Som taler i forsamlinger eller performer, kan en dynamisk stemme og korrekt intonation 
fange dine lyttere og få dig til at skille dig ud. Denne workshop vil styrke deltagernes 
evne til at fjerne unødvendig spænding, fastholde fokus på, hvad der virkelig betyder 
noget, og lære korrekt vejrtrækning i situationen. At få dit budskab ud til dine målgrup-
per er væsentligt og afgørende for din evne til at engagere, underholde og oplyse dem.

Træner Dalia Faitelson har mange års erfaring som performer indenfor musik,  
underholdning, historiefortælling og foredrag. Deltagerne vil identificere og arbejde 
med potentialet i deres egen stemme og kropssprog og opleve den stærke forbindelse 
mellem de to. I stedet for “at tale” en tekst, vil vi få den til ”at synge” 
og opleve hvordan en melodi giver teksten et nyt liv. Som et resultat af 
workshoppen vil deltagerne være i stand til at forbedre deres præsen-
tationer ved hjælp af deres stemme og kropssprog for at fange op-
mærksomheden fra deres publikum, og samtidigt føle sig godt tilpas.

MÅLGRUPPE 
Denne workshop henvender sig til ledere og medarbejdere, der  
performer eller taler offentligt - både til små og store grupper af lyttere.

ANTAL DELTAGERE 1-15 personer

VARIGHED 2, 4 eller 6 timer

DIN STEMME ER VIRKSOMHEDENS STEMME – 
BRUG DEN RIGTIGT!
WORKSHOP 3 Hvor værdifulde er stemmemæssige færdigheder i erhvervslivet? Svaret er, at det er det 
mest afgørende værktøj, som kan hjælpe dig til at sælge, informere, overtale, inspirere, berolige eller op-
bygge bevidsthed og troværdighed.

En ting, der slog mig ved at deltage i Dalia Faitelsons stemme workshop 
er, hvor nemt og hurtigt du kan overvinde den indledende indre følelse  
af forlegenhed. Dalia er forbløffende god til at vejlede deltagerne ind i arbejds- 
sfæren og ud igen, ved at bygge et behageligt og kreativt rum. Jeg har fået  
opbygget tilliden til lyden af min egen stemme og fået værktøjer til at åbne  
op for min kreativitet på enkle og effektive måder. Dalias metoder er meget 
brugbare, uanset om jeg skal levere en offentlig tale, motivere medarbejderne 
eller bare synge i badekarret. Dalia har inspireret og løftet min dagligdag!

Yong Sun Gullach, ejer af YSG Communications
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DALIA FAITELSON 

Som grundlægger og underviser på Oxyvox, tilbyder Dalia Faitelson kreative stemme-teambuilding 
workshops samt individuel træning. Hun træner ledere, ledergrupper og medarbejdere i at styrke  
deres samarbejde, øge deres produktivitet og forene deres fulde potentiale med hele organisa-
tionen. Ved at coache gennem musik og lyd giver hun værktøjer til at påvirke de tre vigtigste  
aspekter af at arbejde: produktivitet, effektivitet og lønsomhed.

Dalia har udgivet 10 albums og optrådt som internationalt anerkendt musiker i mere end 20 år. Hun 
har turneret med nogle af de bedste internationale jazz kunstnere og er blevet tildelt den prestige-
fyldte danske Jazz Grammy i 2000 samt prisen som “Best Composer” i 2005. Hendes seneste  
udgivelse blev nomineret til “Best Vocal Jazz Album i 2014” ved Danish Music Awards.

Ud over sit arbejde som musiker har Dalia også arbejdet som musiklærer, producer, projektleder 
og DJ. Hun underviser desuden i kreativ kommunikation, 
stemmemeditation og optimering af vejrtrækning.

Dalia grundlagde Oxyvox i 2014. Gennem 
Oxyvox bruger hun sine mange kompetencer 
til at introducere virksomheder og enkelt-
personer til musikkens skjulte kraft.

DIN GUIDE IND I MUSIKKEN
DALIA FAITELSON er professionel musiker og kreativ iværksætter,  
der hjælper med at identificere og frigøre potentiale i mennesker. 

PRISER
Tildelt “Den danske Grammy” i 2000 og “Årets Komponist hæderspris” i 2005  
Nomineret “Best Jazz Vocal Album” ved Danish Music Awards i 2014.


