PRESENTERA OCH
INSPIRERA

VI ERBJUDER:

Ht 2018

– gör dina idéer, kunskaper och det du brinner för intressant för andra
Distanskurs, deltid 25%
KURSENS SYFTE:
Kursen syftar till att stärka din förmåga att presentera dina specialkunskaper, intressen eller affärsidéer på
ett sätt som engagerar och inspirerar andra.

Allmän kurs musik & film
hantverk
längdskidor & löpning
Språkverkstad
Fjäll/vildmark
Folkmusik fiol
Folklig vissång
Folklig dans
Funkiskursen
Järnsmide
Distanskurser
Korta kurser
Sommarkurser

KURSBESKRIVNING:
Undervisningen utgår från deltagarnas vilja att förmedla ett budskap till andra.
Tillsammans utvecklar vi förmågan att välja ut relevanta fakta och skapa berättelser
som engagerar och inspirerar. Vi funderar över hur budskapet behöver anpassas
till olika situationer och mottagare. Vi utforskar bland annat retoriska verktyg,
presentations- och berättarteknik, kroppsspråk, rösthantering och det som skapar
trygghet i framförandet. Vi diskuterar också olika sätt att nå ut med ett budskap, så
som text, bild och rörlig media. Med stöd av gruppen tränar vi våra färdigheter och
mellan träffarna ges individuell feedback utifrån var varje deltagare befinner sig i sin
process.
Med utgångspunkt i varje deltagares intresse kommer kursen att beröra frågor som:
x Vad ska presenteras?
x Hur ska det presenteras?
x Vem är mottagaren?
x Vad vill jag uppnå?
x Hur kan jag göra det på ett sätt som engagerar och inspirerar?

KURSEN VÄNDER SIG TILL DIG SOM
x
x
x
x
x

jobbar med natur- eller kulturarv och vill sprida kunskaper vidare
jobbar inom turism och besöksnäring och vill fördjupa gästens upplevelse
har specialkunskaper som du vill dela med dig av till andra
är aktiv inom föreningslivet och vill engagera fler
har en affärsidé som du vill utveckla

KURSLÄNGD & OMFATTNING

Träff 1……..Vecka 39, 26-28 september 2018
Träff 2……..Vecka 43, 24-26 oktober 2018
Träff 3……..Vecka 49, 5-7 december 2018
Alla träffar börjar med fika onsdag kl 9.45 och avslutas med lunch fredag kl 12.00

Thorolfsvägen 44
782 34 MALUNG

Tel: 0280-143 00

info@malungsfolkhogskola.se
www.malungsfolkhogskola.se

#malungsfolkhögskola

Deltid 25 % 26 september – 20 december 2018.
Distansstudier med tre träffar (ons-fre) på skolan:

INFO OM ANSÖKAN
Sista ansökningsdag 22 juli 2018. Ansökan sker via hemsidan.
Ansökan gäller alla träffar. Besked om antagning skickas ut via e-post efter sista ansökningsdag.

KOSTNADER
All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri. Ev. kostnader för material kan tillkomma.

KOSTNAD PER TRÄFF, INKL. MAT OCH MATERIAL
Dubbelrum (i mån av plats) ...................... 1040 kr
Enkelrum (i mån av plats) ......................... 1100 kr
Sovsal (Madrass på golvet) ......................... 900 kr
Mat och material (ej logi) ......................... 760 kr

Mer information om våra avgifter samt kost och logi hittar du på vår hemsida
www.malungsfolkhogskola.se

KAN ERHÅLLAS PÅ KURSEN
Intyg

FRÅGOR OCH INFORMATION OM KURSEN
Agneta Stolpe, kursledare…………………………....................................................info@agnetastolpe.se
070-562 70 88
Karin Danielsson, bitr rektor ...............................................karin.danielsson@malungsfolkhogskola.se
072-741 43 00

FRÅGOR OCH INFORMATION OM BOENDE
Malin Johansson, internatansvarig………………… ........... ..malin.johansson@malungsfolkhogskola.se
0280-143 29

Thorolfsvägen 44
782 34 MALUNG

Tel: 0280-143 00

info@malungsfolkhogskola.se
www.malungsfolkhogskola.se

