Novemberglöd
En inspirationshelg om muntligt berättande
Fyra erfarna kursledare från
Berättarnätet Öst, med varsin
infallsvinkel i förhållande till
berättarkonsten, välkomnar dig
till en spännande helgkurs. Det
blir föreläsningar, praktiska
övningar med konstruktiva råd
och tips och en gemensam
berättarkväll där alla deltagare
får chansen att framträda. Allt
detta i en unik miljö där vi ska
inspirera varandra till att bli mer underhållande som talare,
säkrare att stå på scenen och bättre berättare.
Kursen passar såväl nybörjare som erfarna berättare. Max 30
deltagare. Vissa övningar sker i mindre grupper.

Plats:

Ombord på segelfartyget Af Chapman, Skeppsholmen, Stockholm

Tid:

16-17 november 2013

Kursledare:

Marina Granlund, Pelle Olsson, Jörgen Bodner och Johan Theodorsson

Kostnad:

1625 kr för icke medlemmar i Berättarnätet Öst. Medlemmar 1300 kr.
Summan inkluderar två dagars kurs, två luncher och en kvällsmåltid
och fyra fika med kaffe/te plus tilltugg.

Program
• Lördag •
9.00- 9.15

Introduktion och presentation av kursen

9.15 – 12.30

Så bygger du upp en historia

Pelle Olsson

Vad är hemligheten bakom en lyckad berättelse? Hur ser en bra historia ut? Hur
börjar man och hur slutar man? Hur förstör man en god historia och hur räddar
man en dålig? Med hjälp av några enkla övningar utforskar vi berättelsens
innersta väsen och lär oss att komponera egna historier.
Pelle Olsson är berättare och författare. Nordisk och svensk mästare i Berättarslam.
Specialintresse är livshistorier, skrönor och porträtt ur världshistorien.
12.30- 13.30

Lunch

13.30 – 17.00

Konsten att framträda inför en publik

Jörgen Bodner

Om berättarens inställning till lyssnare, sig själv, situation och nerver.
Inspiration och entusiasm. Myten om karisma. Sändar- eller mottagarorientering.
Balans mellan förberedelse och närvaro. Om öppning och avslut. Om dialog och
överenskommelser. Dynamik, kropp och röst.
Jörgen Bodner är berättare, skådespelare, regissör och talartränare. Föreläser
och håller workshops i presentationsteknik.
19.00 -22.00

Middag och samkväm med deltagarnas egna berättelser.

• Söndag •
9.00- 12.30

Grunder i muntligt berättande

Johan Theodorsson

Tre saker behövs för att du ska lyckas med ditt berättande - spänning, känslor och
enkelhet - annars tappar du dina lyssnare. Här får du verktyg för att strukturera
ditt berättande. Vi tittar på berättarens olika roller, berättarstruktur, den röda
tråden, berättartips och diskuterar vad muntligt berättande kan användas till.
Johan Theodorsson är berättare och dramapedagog. Uppträder med egna
berättarföreställningar och utbildar om hur man använder berättande i skolan.
12.30 -13.30

Lunch

13.30-17.00

Berättaren lyssnar med stora öron!

Marina Granlund

Hur kan jag skapa egna ordbilder? Hur kan jag minnas mina berättelser? Hur kan
jag träna mitt Inre och yttre lyssnande för att skapa en god kommunikation. Genom
praktiska övningar ges du möjlighet att fördjupa dig i berättarkonsten utifrån
din egen nivå. Du kommer att ha minst en saga/berättelse med dig hem.
Marina Granlund är Skådespelerska, berättare & coach. driver företaget Sagoringen,
story, event & education. Ingår även i ALBA:s Berättande för fred och försoning.

Anmälan:

Skicka e-post eller vanlig post till Pelle Olsson, Bruksgatan 6, 360
72 Klavreström, pelle.olsson52@gmail.com, Ange namn, e-post och
telefon. Anmälningsavgiften 500 kr ska vara inbetalad senast 17
oktober till plusgiro 845897-8 (Pelle Olsson). Inbetalningsdatum
gäller som turordning om kursen blir fullbokad. Resterande belopp
1125 kr (800 kr för BNÖ-medlemmar) betalas senast 10 november.

Frågor:

076-212 67 89 ELLER 073-203 81 59

Avbokning:

Den som lämnar återbud senare än 1 november får inte tillbaka
anmälningsavgiften

Arrangör:

Berättarnätet Öst • www.berattarnat-ost.se • Medlemskap kostar 225
kr/år och betalas in på plusgiro 11 08 32 - 3

