”Underviseren på kurset var helt i top, og den
individuelle tilpasning af kurset var lige i skabet.
Hun havde sans for at gøre os alle trygge, og have
et godt blik for vores forskellige behov, så vi fik
mest ud af kurset.”

PRÆSENTATIONSTEKNIK

I foråret 2019
gennemfører vi
2-dages forløb:

Lær hvordan du brænder igennem
med dine præsentationer
så dit budskab når ud!

TID
11.-12. juni 2019
Kl. 9.00-16.00
STED
Dacapo as
Kochsgade 31 D
5000 Odense C

Max 8 deltagere per hold!

PRIS
Kr. 6.000,- ekskl. moms
inkl. forplejning

”Det var så godt, at
Brita formåede at
målrette kurset til alle
os deltageres
individuelle behov.

EARLY BIRD PRIS
Kr. 5.000,- ekskl. moms
inkl. forplejning ved
tilmelding senest 10. maj!
BINDENDE TILMELDING
22. maj 2019
per mail til
info@dacapo.as

KURSUSLEDER

Brita Ann Larsen

Vi har indgået samarbejde med en af landets skarpeste
undervisere indenfor præsentationsteknik.
Brita er en professionel og dedikeret underviser, der trækker
på sine mange års erfaringer fra et arbejdsliv som
skuespiller, underviser og facilitator.
Brita sætter en ære i at give hver enkelt kursist målrettet
og målbar læring med hjem. Hun er struktureret, passioneret
og ambitiøs på egne vegne, hvilket du som kursist mærker
i det øjeblik, du træder ind ad døren.
Brita er uddannet skuespiller fra skuespillerskolen ved
Aarhus Teater i 2001.

”Det har haft stor indflydelse!!! Jeg er
mindre nervøs for udsigten til præsentationer og føler, at jeg har fået nogle
gode værktøjer, at arbejde videre med.”

PRÆSENTATIONSTEKNIK
Lær hvordan du brænder igennem med dine præsentationer,
så dit budskab når ud!
Du kender det godt! Efter en præsentation eller et oplæg tænker du på, hvordan
du kunne have gjort det anderledes… og bedre. Du kom til at fremstå usikker og
uklar på trods af din faglige viden og indsigt. Nu har du besluttet dig for at gøre
noget ved det!
Det er en stor glæde for os at kunne tilbyde dig et gennemprøvet og meget
populært kursus i præsentationsteknik.
Vi tager udgangspunkt i dig og de udfordringer, du har! Vi vægter din individuelle
læring højt og kurset vil ind i mellem fungere som en masterclass, hvor de øvrige
deltagere vil bidrag til din udvikling som et reflekterende team. Der vil være max
8 deltagere på hvert hold.
Vi arbejder med afprøvede værktøjer og metoder, der gør, at du bliver mere
tydelig og præcis med dit budskab. Det bliver du blandt andet ved at være mere
fri, nærværende, autentisk og god til at skabe en forbindelse til dine tilhørere.
Det vil vi arbejde med.
Kurset vil være en kombination af teori, relevante øvelser og praktisk arbejde. Vi
vil arbejde med følgende:

STRUKTUR

Hvordan får du bedre struktur, så der er en rød tråd i
din præsentation?
Overblik. Indhold. Prioritering.

RETORIK

Det virker - tal til både fornuft og følelser!
Logos. Patos. Etos.

GROUNDING

Få kontrol over din vejrtrækning, så den ikke tager
magten fra dig!
Stemme. Vejrtrækning. Volumen. Tempo. Nærvær.
Tryghed.

NONVERBALT

Din krop sladrer, få styr på den!
Kropssprog.

NERVØSITET

Du lærer at håndtere den!
Vejrtrækning. Nærvær. Tryghed.

AUTENTICITET

Du er dit budskab!
Personlighed. Storytelling.

SLIDES

For HVIS skyld?
Understøttende. Integreret. Velkendt.

Lyder dette kursus som noget for dig, så skriv eller ring til os.

Vi afholder gerne
kurset in-house på
din arbejdsplads!
Ring 66 147 146

