
Kursen vänder sig till dig som 
gått grundkursen i Storytelling. Där 
har du fått inblick i berättandets 
dramaturgi. Du har förstått vikten 
av att rulla igång den “inre filmen” 
hos lyssnarna och de sinnliga 
beskrivningarnas betydelse för att 
trollbinda dem. Du har uppmanats 
att “göra dig dum”, det vill säga 
leva dig in i en okunnig åhörares 
behov. Du har också lärt dig 
grunderna i hur du uppträder inför 
en grupp och hur du blir “kung” i 
ditt berättarrike. 

Du har också lärt dig att det bara 
finns ett sätt att lära sig att berätta 
och det är:
 
Att göra det. Med de inre 
enskilda förberedelserna når 
du bara halvvägs. Historien 
föds i mötet med lyssnarna. I 
den levande berättarsituationen 
finslipas berättelsen. Också du 

som storyteller föds i mötet med 
lyssnarna. Det är när åhörarna 
reagerar som du ser om historien 
nått fram. Och det är i det mötet 
som du blir av med din nervositet 
och som din unika personlighet 
kan blomma.
 
I den här fortsättningskursen 
fokuserar vi på att du får öva de 
grundläggande insikterna. Målet 
är att du vid kursslutet har nått 
fram till en utprovad, fungerande 
berättelse om den egna 
verksamheten. 

Du kommer att berätta både för 
den egna trygga gruppen och för 
grupper av okända åhörare. 

Alla får individuell coachning av 
kursledaren Christina Claesson, 
både när det gäller berättelse, 
framförande, röst och kroppsspråk. 
För att praktisera berättandet i 

skiftande situationer och miljöer, så 
kommer vi att utnyttja flera delar av 
Kulturens byggnader och område.
 
Det krävs att du som deltagare 
gör ett visst förberedelsearbete 
med din berättelse före kursdagen. 
Handledning får du i det digitala 
storyrummet. Antalet deltagare 
denna dag blir max 12.

Dag och tid: tisdag 17 november 
kl. 8.30 - 17
Plats: Kulturen i Lund 
www.kulturen.com 

Tillgång till digitalt mötesrum före 
och efter kursen.

Storytelling - för 
turistföretagare
fortsättning

Pris: 1 950 SEK + moms. För- och 
eftermiddagskaffe och lunch ingår.
Museet ligger centralt i Lund på 
gångavstånd från bussar och tåg.

Anmälan gör du till Lena 
Birgersson, Tourism in Skåne 
lena.birgersson@skane.com 
tel.0768-87 17 14
 

Hjärtligt välkommen!
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