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Storyn når alla sinnen
Saklig information når endast den logiska 
delen av hjärnan. Storyn däremot når hela
människan: sinnen, känslor, minnen och fantasi.

Storyn bärs av din personlighet 
Din största tillgång är du själv - viktigare än 
både overhead och power point. Som storyteller 
kan du trollbinda världen -  även om strömmen går! 

Storyn sprids med vinden
Den bästa storyn är den som blir återberättad. 
För att minnas en story bör den ha en berättar-
struktur. Den modellen är tusentals år gammal, men
det gäller att lära sig se den.. 

Workshopledare
Christina Claesson 
har 15 års erfarenhet som professionell storyteller 
på estrad och vandring, i radio och trädtoppar. Hon
 är en erfaren pedagog och författare, bl a till 
Berättarens Handbok (Alfabeta 2005). Undervisat 
storytelling för bl a Tourism i Skåne, Malmö Högskola, 
Högskolan på Gotland, Malmö Museum, Radio 
Kristianstad, Radio Blekinge m fl m fl

www.christinaclaesson.se

 

Frågor & intresseanmälan
0702-779244 
cc@christinaclaesson.se

 

* Entreprenörer  Kreatörer  
Företagare   Föreningsfolk  
Projektledare Utbildare

Kommentarer från deltagare: 
”Tänk att kunna få det lilla att bli hörvärt. Tänk att kunna 
bli kung över tänket. Jag säger bara vilken bra dag! ”  
(Lena Levin, Ringsjö Wärdhus, Höörs Turistförening)

”Väl planerad dag som kändes som 5 minuter. Och 
Christinas närvaro/härvaro hela tiden - en inspirerande 
förebild. Digitala rummet ett bra för- och efterrum till 
själva kursrummet.”

Irene Stenvatten, Simrishamsn bibliotek

”Jag uppskattade att kursdagen var så välorganiserad  
med många roliga saker som också var berikande. En 
ovanligt trevlig och spännande grupp människor med 
intressanta saker att säga, som gav mig nya värdefulla 
kontakter.”     Ulla Grünberger, Hamngården i Brantevik

”Varmt tack för alla inspirerande och spännande dagar. 
Du har gett oss stunder med input, glädje och förväntan, 
helt, helt underbart. Både "de mina" och medarbetare ur 
andra personalenheter är och har varit lyriska.”

Birgitta Petrén, chef pedagogenheten Malmö Museum

Se även: Levande blogg
Workshop i bloggdesign & -redigering  Kontakta 
cc@christinaclaesson.se

En verksamhet som inte 
blir helhjärtat
kommunicerad är som 
ett aldrig avsänt 
kärleksbrev

1 heldag workshop 
+ 1 mån. on-line-support 
+ kursbok + lunch & fika
Pris / Hel grupp (max 14 pers.) 25.000 kr 
Pris / Enskild deltagare 2.700 - 3200 kr 
 Moms tillkommer. 
Läs mer om kostnad och villkor.

GRATIS för 1 person i utbyte 
mot inspirerande kursmiljö

Kursmoment
Vad är egentligen en berättelse och vad 
skiljer den från information? Hur skapar jag 
nyfikenhet och intresse? Hur behärskar jag 
kroppsspråk, röst och nerver? Hur lär jag 
mig minnas vad jag ska berätta?  Hur 
lyssnar jag av mina åhörare? Hur väljer jag 
rätt plats för storytelling? Vad ska jag tänka 
på när jag träffar journalister och media?
Läs mer om kursinnehållet
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