Teaterchefer i krydsilden
Et medietræningskursus for teaterledere i at træde op og frem i medier, netværk og blandt vigtige
stakeholdere.
Bliv skarp på kommunikationsstrategi, argumentation, og på at ramme modtagerne med de mest effektive
argumenter. Få træning i debatteknik og konkrete teknikker til hvordan man svarer mest effektivt i
interviews, debatter og i netværkssituationer.
På dette kursus får du:
·
·
·

Retoriske nøgleværktøjer til at performe bedre og brænde bedre igennem i både interne og
eksterne situationer.
Træning i og mod til at blande sig i samfundsdebatten
Teori om, træning i, diskussion af og refleksion over egen praksis og personlig sparring på din
personlige kommunikation og performance

Undervisere:
Mette Højen: Mette Højen (f. 1987) er cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet, trompetist og ejer af
konsulent- og rådgivningsfirmaet Erhvervsretorik
&
Anna Foss: Anna Foss har været journalist og redaktør i cirka tyve år på henholdsvis TV2 og DR og har over
årene blandet andet dækket teater og film.
Kursusprogram:
Dag 1: Kommunikationsstrategi, branding og netværkstræning
DATO OG TID: Onsdag d. 27. januar 2021, kl.9-15
STED: København, TBA
Dag 2: Argumentationsteknik og personlig performance
DATO OG TID: Torsdag d.25. marts 2021, kl.9-15
STED: København
April/maj: 1 session á 2 timer med Anna Foss
Mellem 2. og 3. kursusdag afholder journalist Anna Foss medietræning i små hold. Du vil få forståelse for,
hvad en god historie er for medierne og for hvordan du forbereder dig, så dine pointer ikke kan misforstås.
Der vil være interviewøvelser foran kamera og efterfølgende evalueringer af både ord og kropssprog med
det formål at gøre begge dele endnu stærkere.
STED: København
DATO OG TID: Aftales individuelt
Dag 3: Debatindlæg og debatteknik
DATO OG TID: Tirsdag d. 25. maj, kl.9-15
STED: København
Vartov, Farvergade 27, Opg. D, 1. Sal, Dk-1463 København K
Tlf.: 70 27 07 07
E-mail: Post@danskteater.org

Afslutning: Ved Dansk Teaters generalforsamling 2021; opsamling og evaluering.
Med kurset følger:
• Bogen ”Når tale er guld” af Mette Høyen
• Mulighed for personlig sparring for dem som vil med Mette, 1 time pr. person
PRIS PR DELTAGER: 8.500kr ex. moms.
Tilmelding senest mandag d. 11. januar 2021
Tilmeld dig ved at skrive en mail til Mette Hedegaard på mh@danskteater.org.
Der kan max være 12 deltagere på kurset.
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Mette Hedegaard på tlf.: 31 33 62 25

Vartov, Farvergade 27, Opg. D, 1. Sal, Dk-1463 København K
Tlf.: 70 27 07 07
E-mail: Post@danskteater.org

