3 DAGE DER STYRKER
DIN RETORIK

Få ny inspiration, værktøjer og effektiv sparring, der gør din kommunikation endnu bedre.
Brug tre dage med to af Danmarks mest efterspurgte retorikeksperter, og bliv klogere på dine
retoriske kernekvaliteter, og hvordan du undgår dine faldgruber.
VIDEN, VÆRTØJER OG SPARRING

På Retorikskolen stiller vi skarpt på alt det, der gør din formidling stærkere.
Dag 1 lærer du at argumentere
overbevisende, så du matcher dine
modtageres behov. Du lærer, hvordan du kan skrue op for din egen
troværdighed, og du bliver bevidst
om dine retoriske kernekvaliteter og
faldgruber.

Dag 2 lærer du at fange og fastholde
opmærksomheden gennem en psykologisk klog opbygning af dit oplæg. Du kigger de bedste retorikere i
kortene - lige fra Martin Luther King,
JFK og Obama til de mest drevne
danske talere – og lærer, hvilke teknikker de bruger til at fastholde folks
fokus.

Dag 3 går du på opdagelse i sprogets
magt og muligheder og eksperimenterer med teknikker til at gøre budskaberne stærke og huskværdige. Du
får en håndfuld enkle skabeloner, du
kan bruge til at give dine egne oplæg
retorisk saft og kraft. Vi zoomer ind
på, hvordan du mentalt ruster dig til
at fremstå godt og bruger både ord,
stemme og krop optimalt.

Du får i løbet af Retorikskolen mulighed for at arbejde intensivt med video, så du opdager, hvordan du fremstår mest
autentisk og overbevisende.

Tidligere kursister om Retorikskolen:

Retorikskolen gav mig
nye konkrete værktøjer,
som supplerer min faglighed som jurist – så mit
faglige budskab brænder
endnu bedre igennem.
Bettina Vestergaard
 ndersen,
A
Lægeforeningen

Det faglige er helt i top
på Retorikskolen, utroligt
udbytterigt og så var det
underholdende. Et ”must
have”-kursus i retorik, hvis
man vil have noget til sin
personlige værktøjskasse.
Claus Bengård Madsen,
Københavns Kommune

Retorikskolen var super
god med engageret undervisning på højt
niveau. Jeg er blevet et
klogere menneske - mest
på mig selv.
Birgit Bech Jensen
Glud & Marstrand A/S

Hvad man siger, er man
selv... ens sprog afspejler
ens personlighed.
Anne Katrine og Pernille
hjalp med at finde overensstemmelse imellem det
man siger, og det man er.
Mette Rix,
selvstændig coach

HVORDAN?

Undervisningen er tilrettelagt som tre dages intensiv undervisning. Hver
undervisningsdag består af korte, teoretiske input, inspirerende eksempler på
video, øvelser og feedback på egne oplæg. Du får sparring på din formidling
også med brug af video-optagelser. Da vi altid er to undervisere til stede, kan
vi arbejde i dybden og gøre hver enkelt deltager stærkere.

PROGRAM

Dag 1

Dag 2

Dag 3

DIN TROVÆRDIGHED OG OVERBEVISENDE ARGUMENTATION

FANG OG FASTHOLD OPMÆRKSOMHEDEN

SPROG OG GENNEMSLAGSKRAFT

• Øg din troværdighed

• Skab lydhørhed gennem en
psykologisk klog opbygning af dit
oplæg

• Gå på opdagelse i sprogets magt
og muligheder

• Argumenter overbevisende med
appel til både intellekt og følelser
• Bliv bevidst om dine retoriske
kernekvaliteter og faldgruber.
• Få feedback på din egen argumen
tation, troværdighed, stemme
og kropssprog i et oplæg om én
af dine aktuelle kommunikative
udfordringer

• Kig de bedste retorikere i kortene
• Lær teknikker til at fastholde folks
fokus
• PowerPoint, der ikke stjæler
scenen, men skaber overblik og
struktur
• Få feedback på dit eget oplægs
disposition, så du sikrer din gennemslagskraft

SÅDAN TILMELDER DU DIG:
Næste Retorikskole d. 28., 29. og 30. september 2015, alle dage kl. 9-15.
Pris: 15.000 kr. ekskl. moms.
Prisen dækker også forplejning: kaffe/te, frokost og kage/frugt om eftermiddagen.
Retorikskolen afholdes i Københavnsområdet.
Send en e-mail til mail@retorikskolen.dk hurtigst muligt, det er efter
først-til-mølle-princippet.

Mange hilsner
Anne Katrine Lund og
Pernille Steensbech Lemée

• Eksperimentér med teknikker til
at gøre budskaberne stærke og
huskværdige
• Brug en håndfuld enkle skabeloner, der gør dit budskabt stærkt
• Få et kritisk og konstruktivt blik på
dit eget sprog
• Din retoriske udviklingsplan

