
DAGSKURS I
RETORIKK OG

FORMIDLINGSKUNST



HVORFOR IKKE STYRKE 
DET VIKTIGSTE REDSKAPET 

EN LEDER HAR?

etorikk er det eldste ledelses-
faget. Det dreier seg om å 
skape mening og få med seg  

andre. Til alle tider har man trent på 
dette, men gjør vi det lengre? Vet vi 
hvilket potensiale som egentlig ligger 
gjemt? Gjennom å arbeide med Shake-
speares tekster og skuespillerkunst meto-
dikk  får du muligheten til å utvikle deg 
til en virkelig dyktig formidler. Skue- 
spillere har i 3000 år drillet på fer-
digheter i å berøre, begeistre og bevege 
mennesker. Nå har du sjansen å lære 
dette. Seminaret gir praktisk innsikt og 
trening i talekunstens hemmeligheter. 
Dagens ledere kan ikke lenger lede gjen-
nom formell autoritet, den tiden er forbi. 
Du må formidle ditt budskap motiveren-
de, presist, troverdig og uforglemmelig. 
Seminaret vil styrke deg til å få gjennom-
slagskraft for det du brenner for!

På dette kurset vil du: 

• Få innsikt og kunnskap om effektiv 
retorikk og formidlingskunst 

• Utforske hvordan du blir mer  
autentisk og troverdig som formidler 

• Få trening i å formidle helhetlig og 
effektivt med hjerte, kropp og sinn

• Lære klassisk stemmetrening 

• Lære å takle stressende situasjoner 

• Øke din evne til å motivere og få 
gjennomslagskraft.

Seminaret pågår over en dag og inne 
holder en variasjon mellom faglige  
innspill, demonstrasjoner, arbeid i 
smågrupper og trening på fremføring. 
Dersom du opplever stress i formidlings- 
situasjoner er dette det rette stedet å 
trene, da det skapes en trygg og leken 
setting med Shakespeares verden som 
bakteppe. Dersom du ønsker å forbedre 
de ferdigheter du allerede har, hvorfor 
ikke lære av en ekspert som i utdan-
nelsen og yrkesutøvelsen er drillet på 
formidlingskunstens hemmeligheter. 
Skuespillere trener hver dag, det er et 
paradoks at ledere ikke bruker tid på 
det samme. For potensialet er minst like 
stort.
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INVITASJON

«Rhetoric is the art of ruling the minds of men.»
PLATON

Ønsker du å styrke din 
troverdighet?

Ønsker du å få sterkere 
gjennomslagskraft med dine 
argumenter og ideer?

Ønsker du å inspirere og 
motivere menneskene rundt 
deg til å være med på det du 
foreslår? 



PRAKTISKE OPPLYSNINGER

INVITASJON

• Kurset holdes på Sentralen  
(Oslos nye kulturhus i Øvre Slottsgate 3, sentralt i Oslo)

• Tidspunkt: 2. mai 2017 kl 09.00-16.00

• Pris: kr. 4300,- inkludert kaffe, lunsj og kursmateriell 

• Påmeldingsfrist 27. april

• Kurset trenger ingen forberedelse.

• Vi har erfaring med at seminaret er populært og har «førstemann til mølla»- 
prinsipp, så vær rask med påmelding. Det er satt en grense på maks 20 deltagere 
for god oppfølging av alle. 

• Seminaret kan tilbys for en ledergruppe eller en samling personer i din  
organisasjon, dersom dere ønsker et felles løft.  
Ta kontakt på e-post: frank.jorstad@promethevs.no, dersom det er ønskelig. 

En leder har som jobb å påvirke og få andre med på å skape verdi sammen.  
Hvorfor ikke investere i å utvikle det viktigste redskapet en leder har; deg selv  
og din formidlingsevne.

Velkommen til en spennende og lærerik dag! 
Jeg gleder meg til vi ses! 

Med vennlig hilsen 

Frank Jørstad
Lederutvikler og skuespiller i Promethevs

LES MER OM FRANK JØRSTAD 
VED Å TRYKKE HER

«Det er med kroppen vi er tilstede i verden og er i kontakt med 
tingene og livet selv, og det er som kropp vi snakker, erkjenner og 
blir til den bevissthet eller sjel som tror den er noe i seg selv.» 
 MAURICE MERLEAU-PONTY

MELD DEG PÅ HER

http://promethevs.no/om-oss
http://promethevs.no/om-oss
http://www.deltager.no/dagskurs_i_retorikk_og_formidlingskunst_02052017

