Som storytellingpedagog har hon
verkat bl a på Malmö Högskola
och i Berättarakademin (BRAK)
och undervisar i storytelling bl a på
Högskolan på Gotland och Malmö
Kommun. Se mer på hemsidan:
www.christinaclaesson.se

EXTRA!
Kursen den 6 april
är fullbokad.
Extrakurs anordnas
måndagen den

27 april.

Samma tid och plats.
Välkommen med
din anmälan!

Välkommen till en kurs
i Storytelling för turistföretagare i Skåne: 6 april
eller 26 oktober 2009!
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Kursledare är Christina
Claesson, bosatt i Tjörnarp,
författare och professionell
berättare.

Välj en av dagarna:
Måndag 6 april eller måndag 26 oktober 2009 (heldag)
Arrangör:Tourism in Skåne
Släng overhead och Power Point
och lär dig berätta på ett levande
och personligt sätt. Det har du
glädje av i många situationer, inför
kunder och gäster, journalister och
i möten och sammankomster av
alla slag.
Som egenföretagare drivs du
förmodligen av en inre passionerad
kraft och tron på din produkt. Så
vem vet egentligen mest och bäst

om ditt företag? Du själv förstås.
På den här kursen i Storytelling
lär du dig att berätta inför lyssnande människor som ger dig
gensvar.
Detta är något som inte kan
hämtas i böcker. Här får du
lära dig att berätta din egen
personliga historia och att
använda lyssnarnas fantasi
och inlevelseförmåga.

- Vad är egentligen en berättelse
och vad skiljer den från 		
information
- Hur skapar jag nyfikenhet och
intresse
- Hur behärskar jag kroppsspråk, röst och nerver

berättelse. Utan manus och utan
kablar!
Heldagskurs inkl. kursbok,
Berättarens Handbok (Alfabeta
förlag), ingår som kurslitteratur i
workshopen.
Kaffe och lunch på museets Café
Miró. Digitalt mötesrum före, under
och efter workshopen ingår.
Max antal deltagare: 20 personer

- Hur lär jag mig minnas vad jag
ska berätta
- Hur ”lyssnar” jag på mina
åhörare
- Hur skapar jag den rätta 		
berättarsituationen
- Vad ska jag tänka på när jag
träffar journalister
Målet med kursen är att du
med värdighet, säkerhet och
personlighet ska kunna framföra
minst en egen trollbindande

Plats: Regionmuseet i Kristianstad
www.regionmuseet.se OBS!
Museet ligger centralt, på gångavstånd från tåg och busstationen
i Kristianstad.
Tid: 09.00 – 16.30
Kostnad: 1 700 SEK
Anmälan: Lena Birgersson,
Tourism in Skåne, senast 1 april
resp. 19 oktober, 040- 623 97 85
lena.birgersson@skane.com

Hjärtligt välkommen!
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Kursen ger lekfull
inspiration som
lockar alla att berätta

Vi fokuserar på:

