
JAG VILL GÖRA EN 
BRA PRESENTATION!

Med åhörarfokus och glimten i ögat fångar du 
uppmärksamheten, får till en god stämning och gör en presentation 

som folk uppskattar och minns. 

25–26 oktober 2017
Dala-Floda Värdshus

Logonom Regissör Sångerska | Äppelbo | 070-562 70 88 | info@agnetastolpe.se | agnetastolpe.se

KURSPRIS exkl. moms
6 350 kr – enkelrum och helpension.
6 200 kr – del i dubbelrum och helpension.

Extranatt, 24–25 oktober, 740 kr/enkelrum, 600 kr/del i dubbelrum.

I kursavgifter ingår två kursdagar, kursdokumentation, ett uppföljande 
samtal, boende, för- och eftermiddagskaffe, två lunch samt en 3-rätters 
middag onsdag kväll. Kostnad för middagsdryck tillkommer.

DALA-FLODA VÄRDSHUS
Värdshuset drivs av Evalotta och Per Ersson och är ett charmigt 3-stjärnigt 
 hotell med vackra och ändamålsenliga kurslokaler. Restaurangen är KRAV- 
certifierad och omnämnd i White Guide, bland Sveriges bästa restauranger. 

ANMÄLAN 
Anmälan till info@agnetastolpe.se eller via hemsidan agnetastolpe.se/kontakt/ 
senast måndag 2 oktober. Anmälan är bindande.

DELTAGARE
Mest 10 och minst 6 deltagare.

INFORMATION och FRÅGOR 
Kursledning: info@agnetastolpe.se, 070-562 70 88, www.agnetastolpe.se 

Boende och mat: info@dalafloda-vardshus.se, 0241-220 50, 
www.dalafloda-vardshus.se



NÄR och VAR
25–26 oktober 2017. 

Kursen hålls på Dala-Floda Värdshus, cirka 4 mil väster om 
 Borlänge. Värdshuset ger tillfälle till kreativa möten i inspire-
rande och  rogivande miljö med sjö och skog inpå knuten. 
Restaurangen bjuder på god  närproducerad, ekologisk och 
vällagad mat. 

ARBETSSÄTT
Vi lägger fokus på praktiska övningar och utgår från dina 
erfarenheter och reflektioner. Vi undersöker och lär i en liten 
grupp – prestigelöst och med support av varandra. 

LEDARE
Agneta Stolpe från Äppelbo. 

Med kunskap, respekt och humor arbetar Agneta med kropps-
språk, rösthantering, scenberedskap, bemötande, improvisation 
och retorik. Hon arbetar med inslag av Feldenkraispedagogik 
och har lång erfarenhet som ledare, pedagog, regissör och 
sångerska.

KURSINNEHÅLL

FÖRBERED | FORMA| FRAMFÖR
Utifrån tre huvudrubriker undersöker vi hur du förhåller 
dig till och använder:

Åhöraren
Tala och agera med åhörarfokus.  
Fånga upp frågor, förväntningar och behov.

Budskapet 
Forma och paketera budskapet.  
Utnyttja din improvisationsförmåga.

Tekniken 
Låt tekniken stödja, inte störa. Stimulera olika sinnen.  
Bli vän med mikrofonen.

Rummet 
Anpassa möblering, placering,  
rörlighet, ljud och ljus. Rummet  
blir din medspelare. 

Tid och tajming 
Hitta linjen mellan start och 
slut. Ton, tryck och tempo. 

Dina egna verktyg
Använd dig själv generöst och 
med finess.  
Var närvarande och ta ansvar 
för drivet.

KURSEN ÄR FÖR DIG
… som i ditt arbete talar inför 

andra och vill göra det ännu 

bättre. Du vill bli bekväm och 

trygg och känna dig nöjd med 

din presentation. 
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