FÖRELÄSNING
ARTISTEN
Therése Neaimé har verkat i musikbranschen i över 20 år. Hon har
en fot i Mellanöstern, där hon
är en etablerad artist. Efter att ha
varit aktiv även i USA i fem år har
hon nu landat i Sverige. Livets upp
och nedgångar har stärkt Therése
och givit henne kraft. ”Ingenting är
omöjligt!“ Hon är ﬂickan som inte
kunde sjunga och som en dag
öppnade för Simply Red på de
stora världsarenorna.

Therése Neaimé berättar fängslande i föreläsningen "Från dröm till verklighet" om sin
entreprenöriella resa. En högst personlig föreläsning som växlar mellan skratt och allvar
och inte lämnar någon oberörd. Från uppväxten med utanförskap till karriären som
elitidrottare, dansare och sångerska. Om karriären i USA och Mellanöstern och om utmaningarna som artist, låtskrivare och skivbolagsdirektör samt hur man får ihop livspusslet som ensamstående mamma. En föreläsning med många överraskningar och en
djupt inspirerande livssyn om hur allt är möjligt. Therése har spelat för trupper i
Afghanistan, varit dansstjärna i USA och representerat svenska UD i Egypten. Under
2012 blev Therése utnämnd till brandambassadör för Volkswagen i Mellanöstern samt
prydde omslaget till det internationella magasinet Arabian Woman – utnämnd som
förebild för starka kvinnliga entreprenörer. Ämnen som berörs i Therése föreläsning;
utanförskap, ett ben i två kulturer, sorgbearbetning, våga satsa på din dröm,
entreprenörskap/eget företagande och livet som ensamstående.
För mer info och bokning: www.thereseneaime.com/contact/

”Framtiden ägs av de som ger”
SAGT OM THERESE
Therése lämnar ingen oberörd och allra mest smittades åhörarna av Therése glädje och
optimism och av hennes oändliga vilja att aldrig ge upp. Tack Therése för att vi ﬁck
lyssna på dig! Du inspirerar och din föreläsning är verkligen i toppklass!"
Gunnar Würtz, President, Rotary Stockholm-Vällingby

“Du inspirerar och gör en skillnad i människors liv. Tack för några utav de bästa råden
jag någonsin mottagit ”.
Ulrica Daleroth, Medieinstitutet7

“Therése, du påminde mig verkligen om hur mycket jag kan åstadkomma om jag bara
tror på mig själv”.
Hannika Oberg, International Networkers Team

”Therése talar helt utan manus och direkt från hjärtat. Jag var säker på att det skulle vara
en mycket bra föreläsning men inte i sådan toppklass. Therése historia lockade fram
både tårar och skratt. Tack för att du delade med dig helt utan ﬁlter”.
Janne Lundqvist, Innovation Advisor Medieinstitutet

“Sätt inga gränser för vad du kan uppnå”
BOKEN
”Om jag bara ﬁck vara med en enda dag till. Att bara få sitta hemma vid
köksbordet med dig, pappa och din bror. Om bara! Jag är inte färdig”.
Så sa Therése mamma från sin sjukhussäng en dag i maj 2001. Mammans
ord som lever sig kvar i Therése och som ger henne styrka och mod såväl
privat som i arbetslivet. Läs Therése inspirerande och mycket innerliga
livshistoria. Flickan som blev mobbad i skolan och som valde
musiken före kärleken. Som blev en ﬁrad stjärna och en förebild
för kvinnor över hela Mellanöstern.
För mer info och beställning: www.writelin.com

”Våga vara din egen gud”

POEM
“Tack för gåvan och för stunderna,
för tron på rätt och fel. För viljan att
få leva, när orken inte räcker till. Att
bryta svagheten mot styrkan, att stå
rak när livet faller ner. Att vända
osynlig till nära, att alltid ﬁnnas till”.
Therése Neaimé
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