Executive træning
i gennemslagskraft på

DET KONGELIGE TEATER

DET KONGELIGE TEATER lever af gennemslagskraft og nu
inviterer Stephensen&Beyer dig om bag kulisserne og
ind i de legendariske prøvelokaler. Du lærer at bruge
skuespillets og retorikkens hemmelige våben. Du lærer
at holde taler, der flytter mennesker, der inspirerer dine
kunder, der motiverer dine medarbejdere og samler din
virksomhed. Taler, du for altid vil blive husket for.
Træningsforløbet er for dig, som vil arbejde 100 % professionelt med din personlige gennemslagskraft.
Dette er gennemslagskraft
Det er gennemslagskraft når en taler eller en skuespiller
rammer publikum på bagerste række, når ordene
svinger i øregangene og tidsfornemmelsen forsvinder,
og pointerne og historien lever videre længe efter
applausen har lydt.
Det kan alle lære
Gennemslagskraft har man, når man kender sig selv
og sine virkemidler – og når man ved, hvornår man skal
bruge dem. Det er hverken held eller talent, men et fag
der kan læres.

Du bliver i stand til
At træde frem foran et stort
publikum med ro, styrke og
troværdighed
At få hul igennem til publikum
og kommunikere med klar
adresse til dem der lytter
At bruge retorikken til at kommunikere originalt, humoristisk
og lige på kornet
At bruge dig selv og din personlighed i kommunikationen
At få kontrol over din krop,
stemme og åndedræt i
pressede situationer

Sted:
Skuespilhuset
Skt. Annæ Plads 36,
1250 København K
Operaen
Ekvipagemestervej 10,
1438 København K
Deltagerantal: 6-12
Omfang: 1 ½ - 2 dage
Kontakt:
Janus Beyer
+45 61267940
Janus@beyer-cph.dk
Læs mere på
www.stephensenogbeyer.dk

Michael Fabricius Sand
Uddannet skuespiller fra Århus Teater. Har igennem de sidste 20 år medvirket både på teater, film
og i tv-serier fx Livvagterne og Rita. Medstifter af Teater Grob og har lang erfaring med at træne
erhvervsledere i performance og kommunikation bl.a. Danske Bank, MT Højgaard og Finansministeriet.
Janus Beyer
Retoriker og tidl. personlig taleskriver for flere ministre og toperhvervsledere både herhjemme og
i udlandet. Har bl.a. arbejdet for The Council of the European Union i Strasbourg, Novo Nordisk
i Beijing, Deloitte, Dansk Industri og Ørsted. Har desuden skrevet bøger om retorik og mundtlig
gennemslagskraft.

