COACHING & KOMMUNIK ATIO N

TAL ART RÄ N I N G

–

S P E G LI N G , A N A LY S , REGI

E t t f ö r e d r a g – en berättelse

K ONTAKT

Jörgen Bodner
0708-675 374
jorgen.bodner@comhem.se
www.replikskiften.com
www.kunskapsbolaget.se

VAD
Om du vill bli en bättre talare, kontakta Jörgen Bodner. Han ger dig nycklar till berättandets möjligheter och hjälper dig att tydliggöra ditt budskap. Jörgen arbetar med alla sorters framträdanden och hans kunskap kan man få del av genom ett föredrag, en workshop eller via individuell
träning. Föredraget i presentationsteknik är underhållande och informativt. En workshop kan
anpassas till deltagarnas (6-12 st.) behov. Både i workshopen och i den individuella träningen
får kursdeltagarna möjlighet att spegla och utveckla sina uttrycksmedel.
VARFÖR
När du lyssnar på ett föredrag får du en människa på köpet! Alla kan inte - och ska inte låta på
samma sätt. Om man berättar i kraft av sig själv och inte bara förmedlar fakta, förstärks budskapet. Jörgen vänder sig till alla som någon gång talar inför publik. Om du vill förmedla ett årsbokslut, redovisa nya forskningsresultat eller hälsa välkommen till en kongress kan du anlita honom.
Ditt tal kommer att bli både roligare och tydligare med hjälp av hans personregi.

OTÄCKT ATT FRAMTRÄDA ?

BAKGRUND
Kunskapen om röst, kropp och berättande går som en röd tråd genom Jörgens yrkesliv.
Han är en skådespelare, berättare, regissör och pedagog med lång yrkeserfarenhet. Han har
varit verksam på institutioner som Dramaten, Riksteatern, Uppsala stadsteater och i många av
de fria teatergrupperna. Han har arbetat med alla aspekter av berättandet: den fysiska, den verbala och den dramaturgiska. Jörgen behärskar också, genom sina omfattande datakunskaper,
de flesta tekniska presentationshjälpmedel. Socialhögskolan i Östersund och Polishögskolan i
Stockholm är några av dem som använt sig av Jörgen Bodners kunnande.
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