Vær dét du siger

– og sig det, så det kan høres...

Workshop i foredragsteknik
og mundtlig formidling af budskaber
ved Lise Faurschou Hastrup

Lær at bygge et foredrag, oplæg eller en præsentation op. Vi vil arbejde med
tekststruktur, fokus, jordforbindelse, vejrtrækning, at indtage et rum, humor og
provokation, kropssprog, mimik, at bruge nervøsitet som energi, at være en positiv autoritet, og mange andre aspekter som betyder noget for at du kan brænde
igennem med dit budskab. Og du vil få hjælp til at finde dine ”formidlingsmuskler”
og styrken i dit specielle personlige udtryk, så dit foredrag bliver troværdigt.
Tænk over et budskab du brænder for at formidle og medbring det som grundlag
for at skabe et foredrag på workshoppen. Alle kommer ”på scenen” med et kort
foredrag og får individuel feedback og vejledning til at komme videre. Tag blyant
og papir, farveblyanter/tusser og godt humør med. Vi arbejder helt uden PowerPoint og andre elektroniske virkemidler på workshoppen. Men alt det vi arbejder
med, kan sagtens bruges sammen med teknisk udstyr efterfølgende.
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Der er max. 8 deltagere pr workshop. Pris for en hel dag inklusiv materiale,
forfriskninger, økologisk vegetarisk frokost, kaffe og te: 2000,- kr. Hvis I er en
gruppe, arrangerer jeg gerne lukket workshop. Tilmelding: mail@lisef.dk
Jeg planlægger opfølgningskurser ½ år efter første workshop til interesserede
”fortsættere”.
Lise Faurschou Hastrup har drevet selvstændig virksomhed med foredrag, undervisning, formidling og vejledning indenfor områderne: sundhed, økologi, miljø/klimavenlige madplaner siden 1994. Lise har gennem tiden holdt over tusind
foredrag og har været på adskillige kurser og fået supervision for at udvikle ”formidlingsmusklerne”. Se mere på: www.lisef.dk
Kursisterne siger:
“Er stadig fyldt med ny energi og endnu mere mod på at holde foredrag efter en
fantastisk workshop! Lise er selv en sprudlende og inspirerende formidler, som
formåede at ”smitte” på den gode måde. Hun mestrede balancen mellem gavmildt at dele ud af sine egne erfaringer og sætte fokus på det personlige særpræg hos hver enkelt deltager i workshoppen. Jeg fik masser af konstruktive bud
på, hvordan jeg kan optimere den autentiske formidler i mig selv - på min unikke
måde. Tusind tak for en dejlig dag!” Anette Christensen, Heartcompany
”Hvis du gerne vil lære at strukturere dit foredrag og bruge de helt rigtige virkemidler, når du skal fange dit publikum, så er Lise Faurschous kursus det helt
rigtige for dig. Jeg fik redskaber med hjem til stemmestyring, fysisk fremtoning,
disposition og ikke mindst hvordan jeg bygger et foredrag op. Og det bedste af
det hele var, at jeg fik afprøvet det på kurset og i trygge rammer fik konstruktiv
feedback og vejledning til, hvordan det kunne gøres endnu bedre. Lise Faurschou
er en meget inspirerende underviser, og hun giver dig kompetent og kærlig vejledning krydret med hendes store erfaring og viden på området. Jeg kan varmt
anbefale dig kurset, hvis du holder foredrag eller overvejer at holde foredrag. ”
Vibeke Storm-Frandsen, MomsMor
“Lises mange års erfaring med formidling og viden om en metode til opbygning af
foredrag og oplæg, krydret med historier fra det virkelige liv, humor, fif og ideer.
Fuldendt af rolig atmosfære og Marias skønne mad. Jeg er beriget på mange områder og har fået meget at reflektere over og arbejde med til kommende oplæg.”
Anne-Dorthe Nygaard Bertelsen, Sundhed for dig

