Utbildningar i berättarkonst

Storytelling – lär dig berätta din historia
Länsstyrelsen erbjuder kurs i Storytelling– berättarkonst. Som egen
företagare måste man kunna sälja in sina produkter. Detta gäller alla
företag men särskilt för de inom besöksnäringen, upplevelseindustrin
och gårdsbutiker. Ofta är det små vardagsberättelser som sprids och
fastnar som gör att kunder kommer tillbaka.
Ida Junker från Fabula Storytelling ger dig grundkunskaper i berättarkonsten och vikten av att kunna sälja in sin ”produkt” eller ”tjänst”.
Ida gör detta på ett intressant och roligt sätt och kursen varvas med
teori, praktik och egna övningar.
Kurserna riktar sig företag med färre än 50 anställda på den
halländska landsbygden och finansieras delvis med medel från
landsbygdsprogrammet.
Tid och plats:
Storytelling måndag den 8 april 2019 på Getteröns Naturum i Varberg kl 13,00 -17,00.
Kostnad: 400 kr exkl. moms inkl. fika.
Kursen startar kl 12,00 med lunch och presentation av Naturum Getterön för den som vill.
Storytelling onsdag den 15 maj 2019 på Länsstyrelsen i Halmstad, Slottet kl 12,30 -16,30.
Kostnad: 400 kr exkl. moms inkl. fika.
Mer information om kurserna finns på detta blads baksida.
Kurserna och rådgivningen anordnas i samarbete mellan Länsstyrelsen och
FABULA STORYTELLING
Anmälan senast en vecka före kursstart på Länsstyrelsens hemsida
Mer information: Ingvor Johansson 010-224 33 93, ingvor.johansson@lansstyrelsen.se
eller FABULA STORYTELLING ida.junker@storytelling.se eller www.storytelling.se

Mer info på baksidan!

Kursbeskrivning
Den som kan berätta fångar människor i alla åldrar. Hos l yssnaren
väcks känslor, inre bilder, fantasi och igenkännande. Berättelser förmedlar budskap, värderingar och kunskap. En bra historia stannar
kvar i minnet, får vingar och sprides. Lär dig berätta —antingen du
undervisar, föreläser eller marknadsför.
Fabulas berättarkurser är praktiska, här får du öva ditt berättande.
De innehåller berättarteknik, teori och erfarenheter.
Att berätta en historia är något alla kan och ofta gör. Därför är
muntligt berättande lättare än de flesta tror. Alla kan hitta berättelser och bli bra på att förmedla dem.
Fabula är professionella scenberättare som under årtionden har utbildat tusentals lärare, talare, guider, företag, artister, bibliotekarier, präster, barn och unga i muntligt berättande.
Bli en bra berättare du också och anmäl dig till vårens kurser!

