
Modul 1: INDHOLD. Det skarpe, fængende budskab  

Den 30.10 2019 kl. 10.00-16.30. Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart 

På første modul lærer du at afkode din formidlingssituation, så budskabet bliver så relevant og nært for 

publikum som muligt. Du lærer at bruge de tre appelformer, logos, etos og patos, så du taler til både hjerne 

og hjerte og bruger dig selv med vid og charme. Du vil blive klædt på til at konstruere stærke argumenter 

og modargumenter med overbevisende, modtagerorienterede vinkler og eksempler.    

9.30-10.00: Morgenkaffe 

10.00-10.30: Velkomst ved Carsten Lingren og Karsten Toksvig 

10.30-11.30: Læs situationen + øvelse  

11.45-12.15: Etos: Bliv bevidst om din selvfremstilling + øvelse 

12.15-13.00: Frokost  

13.00-14.00: Patos: Tal til følelserne og fortæl historien + øvelse 

14.15-15.15: Logos: Det gode argument og modargument + øvelse  

15.30-16.30: Workshop: Godt i gang med hjemmeopgave 1. Instruktion og coaching.   

 

Hjemmeopgave 1:  

Lav en salgsannonce, hvor du pitcher dit oplæg på fængende vis 

Besvar spørgsmålet: Hvorfor skal man hyre mig til et oplæg i Coop-regi?   

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modul 2: FORM. Den stramme struktur og det levende sprog  
 
Den 5.2. 2020 kl. 10.00-16.30. Sted: Hotel Horisont, Århus N 
 
På andet modul lærer du at strukturere dit oplæg, så budskabet bliver kort, klart og i en logisk rækkefølge. 
Du lærer at tale i korte, klare sætninger og med rytme og stilfigurer, der passer til det flygtige, mundtlige 
rum, og bringer smilet frem hos dine tilhørere. Du vil blive trænet i at styre uden om klichéer og i stedet 
tænke i billeder og metaforer, der gør dit sprog levende og personligt. 
 

9.30-10.00: Morgenkaffe 

10.15-11.00: Den skarpe vinkel + øvelse 

11.15-12.15: Den gode struktur + øvelse 

12.15-13.00: Frokost  

13.00-13.45: Fra klicheer til levende metaforer + øvelse  

14.00-14.45: Det fængende, mundtlige sprog + øvelse 

14.45-16.30: Workshop: Godt i gang med hjemmeopgave 2. Instruktion og coaching. Hver deltager skriver 

et manus til sin film og optager evt. også   

Hjemmeopgave 2:  

Lav en video på to minutter, hvor du præsenterer dit emne og upload videoen på de sociale medier. Den 

video med flest views får en præmie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modul 3: FREMFØRSEL. Ud over rampen med krop og stemme  
 
Den 11.3. 2020 kl. 10.00-16.30. Sted: Pharmakon Konferencecenter, Hillerød 
 
På tredje modul lærer du at komme ud over rampen med krop og stemme. Gennem grundig feedback på dit 
kropssprog og din stemme vil du lære at tale i et behageligt, varieret tempo med en passende volumen.  
Du vil lære at bruge dine hænder og mimik til at understøtte dit budskab og du vil stifte bekendtskab med 
konkrete teknikker til at overkomme nervøsitet og opnå ro og nærvær.   
 

9.30-10.00: Morgenkaffe 

10.00-10.45: Opsummering fra de to første gange 

11.00-12.15: Fremførsel af oplæg i plenum og feedback på budskab 

12.15-13.00: Frokost 

13.00-14.15: Kropssprog + øvelser 

14.30-16.00: SHOWTIME og individuel feedback i tre grupper 

16.00-16.30: Afskedsceremoni 

 

Hjemmeopgave 3: 

Book mindst tre scener, hvor du fremfører dit oplæg for mindst 50 personer. Vis dokumentation for 

bookingerne.  

 

Litteratur:  

Læs bogen ”Talens Magt” (2013) af Jonas Gabrielsen og Tanja Juul Christiansen. Coop sponsorer bogen. 

 

 

 

 


