
Talarforum Akademi – Talarkurs riktar sig till dig som vill utvecklas och nå fram med ditt budskap. 
Du kanske föreläser, håller presentationer internt eller externt på företaget eller 
bara har insett vilken konkurrensfördel det är att vara bra på att tala och presentera.  

För att du ska utvecklas på bästa sätt använder vi ett beprövat helhetskoncept. Innehållet i kursen 
blandar praktik och teori med fokus på storytelling, retorik, kroppsspråk, 
presentationsteknik m.m. 

Målet med utbildningen  
• Sveriges bästa utbildare och talare ger dig verktyg att hålla bra presentationer och nå din publik. 
• Få kunskap samt konkreta råd. 
• Talarforum Akademi lyfter dig till nästa nivå som talare.
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Vill du bli en bättre talare?
Talarkurs - en kurs för dig som föreläser eller håller presentationer
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Storytelling 
Kommunikation som berör, sätter avtryck och får spridning. Vad är storytelling och hur kan du 
använda det?

Retorik - konsten att övertyga
Så lyfter ditt tal till nästa nivå. Konsten att formulera dig effektivare och slagkraftigare.

Bra start och avslut – kroppsspråk och publikkontakt 
Framförandet är det sista i en lång rad av förberedelser. Kroppsspråk, utstrålning, humor & publikkontakt 
– allt skall fungera. Du lär dig tekniken för att åhörarna ska få med sig det viktigaste.

Bilder och Powerpoint
Lär dig skillnaden mellan hur proffs och amatörer använder Powerpoint.  

Praktisk scenträning med feedback
Du framför ett 2-3 minuters tal (som du förberett inför kursen) och får konstruktiv feedback på såväl 
helhet som detaljer. 

Kursens innehåll:

Vad ska du prata om?
Vad vill du säga och vad vill publiken höra? Hur ditt 
budskap tas emot beror på många faktorer – här får 
du kunskap om vilka och hur du undviker de vanligaste 
fallgroparna.

Disposition & dramaturgi
Att skriva ett tal kan liknas vid ett husbygge. Alla 
detaljerna måste stödja varandra. Du får verktygen att 
bygga det perfekta talets alla delar. 
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Eva Åberg - utbildare

• Vad ska du prata om?
• Publikkontakt och en bra start
• Avsluta med stil
• Praktisk scenträning med feedback

Eva Åberg är mycket framgångsrik journalist, TV-producent och utbildare. Hon har lång erfarenhet som 
utbildare inom scenframställan, ledarskap och innovation. Hon utbildar även på Talarforum Akademi - 
Masterclass för professionella föreläsare och arbetar som föreläsare och moderator.

Erik Mattson - utbildare

• Storytelling
• Retorik - konsten att övertyga
• Disposition & dramaturgi 
• Kroppsspråket och vanornas makt 

Erik Mattsson är en mycket anlitad talare inom retorik & kommunikation. Han utbildar  b.la. på Talarforum 
Akademi - Masterclass för professionella föreläsare. Han utbildar även blivande advokater i retorik och 
ST-läkare i bemötande. 

Anmälan skickas till akademi@talarforum.se 

Datum: 4 juni 2018 kl. 9.00 - 17.00
Pris: 7 950 kr exkl. moms. Lunch, kaffe/te, frukt och fika ingår i priset.
Kontaktpersoner: Eva Rosenfeld och Klaus Carlander

Läs mer om våra kurser på www.talarforum.se/akademi
Välkommen med din anmälan eller frågor till akademi@talarforum.se eller ring 08-545 535 00

Att nå fram med ditt budskap gör skillnad!
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