De garvede fortællere og
undervisere
Pernille Stockfleth og
Mariane Josefsen
byder endnu engang på et
forrygende fortællekursus

Lav dine egne historier og fortæl dem godt.
Fortællekursus weekenden 28. og 29. oktober 2017
Et kursus både for dig, som er øvet i fortællingen og for dig som er nyere i fortællefeltet.
Kurset indeholder et dynamisk miks af gruppearbejde og mere individuel vejledning i mindre grupper
med en af de to kursusledere.
Inspiration til dine egne fortællinger:
Vi ruller et arsenal af inspiration og metoder til at skabe historier ud for dine fødder. Det er sjovt,
det er let og det er udfordrende. Aldrig er nogen gået hjem fra vores kurser uden en historie på
tungen.
Individuel vejledning/ Master Class:
I den individuelle vejledning, har vi mulighed for at tage udgangspunkt i netop dit ståsted - dine
ressourcer og vanskeligheder med fortællingen.
Styrkelse af din fortællestil og din fortælling:
Vores udgangspunkt er, at du skal finde din egen fortællestil – din fortællestemme. Fortælling handler
om nærvær og at bruge sin egen person. Det er dig, som skal bringe dine historier ud over rampen. For
os er der ikke nogen frakke man kan tage på – ikke en rigtig måde.
- Det er dine historier, dig som fortæller og din proces, som interesserer os!
Men selvfølgelig er der en masse man kan lære. Derfor arbejder vi også med diverse fortælleteknikker
tilpasset den enkelte kursist. Det kan være rytme, tempo, billedskabelse, den talende krop, dialog,
sprog, ”at være på”, stemme, kontakt… alt efter den enkeltes og gruppens behov.
Kort sagt: Lav dine egne historier og fortæl dem godt
2 dages kursus med to kursusledere. Begge dage 9.00 – 15.00.
Pris: 1750 Kr.
Sted: Havnestadsklinikken, Kigkurren 8D, stuen, 2300 København S.
Tid: lørdag den 28. oktober og søndag den 29. oktober 2017.
Kontakt Mariane Josefsen for nærmere information og tilmelding.
historiedamen@gmail.com tlf. 41433687
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