INDTAG
SCENEN
– præsentationer med personlighed

Indtag Scenen er et kursus for alle, der
skal formidle mundtlige budskaber.
Rutinerede og urutinerede undervisere,
tillidsfolk, projektledere eller helt andre.

»Som underviser og én, der dagligt
kommunikerer med mange forskellige mennesker, kan man let forfalde
til de velafprøvede parader og den
indøvede gestik. Helle ﬁk én dag til
at give os en tur i helikopteren, så
vi kunne få løsnet rusten, udfordret
vanerne og prøvet et par nye ting.
En intens og inspirerende blanding
af kommunikation, adfærd, team
building og skuespil. I høj grad anbefalelsesværdigt«.
Per Schou-Nielsen, director,
Training and development,
YORK International

Manuskriptet er i orden, men
hvad med din optræden?
Mundtlige oplæg er ofte kedsommelige og uinspirerende. Mange tror
nemlig, at hvis manuskriptet er gennemtænkt og færdigskrevet, så er
opgaven løst! Mange har også accepteret, at de aldrig bliver de store
performere og håber, at et højt fagligt niveau og gode PowerPoints
hiver succesen hjem.
Som teaterinstruktør træner jeg de teknikker og virkemidler, du kan
bruge, for at iscenesætte din præstation, så den bliver levende og vedkommende. På den måde får publikum en oplevelse og vigtigst af alt:
de husker dit budskab !!!
Personlig gennemslagskraft baserer sig på kropssprog, påklædning,
stemme, nærvær, historiefortælling og visuelle virkemidler. Indtag Scenen synliggør og skærper din personlige stil, så du kan stå frem med
troværdighed og engagement.
Evnen til at fastholde publikums opmærksomhed er afgørende for en
vellykket præsentation. Kursusdeltagerne afprøver derfor egne oplæg
for hinanden til gensidig inspiration og læring - hvilket tilfører Indtag
Scenen et markant teambuildende aspekt.
Herudover inspirerer kurset til fornyelse og brug af nye tangenter i formidlingen og integrerer konstruktive redskaber til, hvordan du takler
nervøsitet før og under en performance.
Indtag Scenen giver konkrete øvelser, redskaber og individuel feedback
til den enkelte deltager via oplæg fra underviser og praktisk træning.

Indtag scenen garanterer varige resultater.

1-DAGS KURSUS
– foredrag, workshop, deltageroplæg
Deltagerantal: min.5 max.25 (over 14 deltagere 2 instruktører)

2- DAGSKURSUS
– som 1- dagskursus + individuel generalprøve og mulighed for videooptagelse
Deltagerantal: min. 5 max 25 (over 14 deltagere 2 instruktører)
Fyraftensmøde – foredrag, miniworkshop
Deltagerantal max: 50
Individuel præsentationstræning

»Jeg synes, at kurset var livsbekræftende, udfordrende og ikke mindst grænseoverskridende. Dette
skyldtes ikke mindst Helles store indsats: vi ﬁk en
hjælpende hånd, hvis vi vaklede, og hendes ro,
professionalisme og menneskesyn fyldte kurset på
en rigtig god måde. Indholdsmæssigt gav det gode
øvelser, inspirerende metoder og ikke mindst en
succesoplevelse, som jo er mindst lige så vigtig. Jeg
lærte desuden meget i samspillet med de andre kursusdeltagerne og ﬁk en god feed-back på, hvad jeg
kan arbejde videre med. Så alt i alt en oplevelse, jeg
vil tænke tilbage på med glæde! Nu vil jeg gå ud og
indtage scenen - også privat«.
Lisbeth Petersen, Patientkontoret,
Sundhedsforvaltningen, Viborg Amt
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