
Talarforum Akademi – Masterclass riktar sig till dig som vill utvecklas och nå din fulla potential som 
talare. Utbildningen genomförs 27-28 augusti 2018 i Stockholm.

Innehållet i kursen blandar praktik och teori med fokus på storytelling, retorik, manus, kroppsspråk, 
presentationsteknik m.m. 

Målet med utbildningen - nå din fulla potential som professionell talare
• Sveriges bästa utbildare och talare lär dig hur du bygger det perfekta talet och når din publik. 
• Få kunskap om dina styrkor och svagheter som talare samt konkreta råd om hur du utvecklar ditt 

material.
• Talarforum Akademi lyfter dig till nästa nivå som talare. 
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TA L A R F O R U M

AKADEMI
Masterclass - nå din fulla potential som talare

Gör som några av Sveriges bästa talare och gå Masterclass! 
Vinnare av Årets talare - Genombrott Christina Rickardsson och ytterligare två nominerade 

i kategorin gick alla Masterclass och säger samma sak - kursen gjorde stor skillnad!
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TA L A R F O R U M

AKADEMI
Masterclass - kursens innehåll

Det perfekta talet – människan och texten
Hur fångar jag publiken med känslor? - mixen av humor och allvar.
Manus och dramaturig - vikten av det samt hur du utformar det. 
Hur tar du kritik och vad kan du lära av den? - att utvecklas för att nå ständig framgång. 

Optimera ditt uttryck från scen
Publikkontakt - Möt din publik med kraft.
Använd din tid på scen på ett smart sätt - vad gör du av ditt material?
Kroppsspråkets inverkan på upplevelsen - så fångar du publiken på ett övertygande sätt. 
Lär dig ”tala” det visuella språkets alla nyanser.
Kroppsspråk, koreokrafi, pauseringar och röst.

Storytelling –Ge ditt tal kraft och personlighet
Vad är en historia? - varför berörs publiken? Du får verktygen för att beröra din publik. 
Regi och syfte – varför du lyckas eller misslyckas - undertexten.
Vad bygger det perfekta talet? - verktyg att utveckla ditt tal. Teknik, tidslinje, personas, självkritik och 
historiens del i pplevelsen.

Retorik för föreläsare
Retorik – lyfter ditt tal till nästa nivå. 
Konsten att formulerar dig effektivare och slagkraftigtare.
Människan som kommunikatör - detaljerna bygger 
helheten.
Beteende – utnyttja beteendet som konkurrensfördel.
Det goda samtalet – involvera publiken i din föreläsning 
på ett helt nytt sätt.



TA L A R F O R U M

AKADEMI
Masterclass - utbildare

Eva Åberg 

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

Eva Åberg är en framgångsrik och internationellt anlitad utbildare, moderator och talare. Hon arbetar mest 
med ledningsgrupper och chefer inom oganisationsutveckling och innovation. Eva har en bakgrund som 
journalist och TV-producent.

Erik Mattson 

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

Erik Mattsson är en mycket anlitad talare inom retorik & kommunikation. Han är även utbildare av bland 
andra blivande advokater i retorik och ST-läkare i bemötande. Författare till flertalet böcker inom retorik 
och presentationsteknik.
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 ▪ Vad är en historia? 
 ▪ Beröra din publik
 ▪ Regi och syfte
 ▪ Talet som övertygar

Staffan Ehde är internationellt prisbelönt filmproducent. Expert på att engagera en publik genom att an-
vända känslor som motivation. Staffan har även många års erfarenhet som professionell föreläsare inom 
innovation och lateralt tänkande i näringslivet. 

Staffan Ehde 

Pontus Ströbaek 

Pontus Ströbaek har över 30 års erfarenhet av att stå på scen. Tidigare regissör och producent av musika-
ler och tittarsuccéer på TV. Utbildar och agerar mentor till många av Sveriges mest framgångsrika förelä-
sare både i Sverige och utomlands. Han har bl.a. coachat flera nominerade och segrare till Årets talare.

 ▪ Hur fångar jag min publik med känslor? 
 ▪ Manus och dramaturgi
 ▪ Hur tar du kritik och vad kan du lära av den? 



TA L A R F O R U M

AKADEMI
Masterclass - tidigare deltagare om kursen
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Anmälan skickas till akademi@talarforum.se 

Datum: 27-28 augusti 2018
27-18/8 kl. 9.00-17.00 samt kvällspass 27/8 kl. 17.00-21.00
Pris: 15 900 kr exkl. moms. Lunch, kaffe/te, frukt och fika ingår i priset.
Kursen antar max 12 deltagare. 
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

Nå din fulla potential som talare!

Christina Rickardsson
Vinnare av Årets talare - Genombrott 2017 
“Alla behöver kompetensutveckling! Jag har länge lovat mig själv att inves-
tera i utbildning och utveckling av mig själv men inte tagit mig tid. Jag är så 
glad att jag äntligen tog mig tid att gå Talarforum Akademi Masterclass, det 
har gett mig både insikter och verktyg och har utvecklat mig oerhört.”

David Ståhlberg
Nominerad till Årets talare - Genombrott 2017 
“För att bli riktigt bra behöver man få sparring från de som är bäst. Talar-
forums Masterclass är en unik möjlighet att i en varm och generös miljö få 
de käftsmällar man behöver för att utvecklas. Personlig och utmanande 
coaching från Sveriges främsta talarexperter och dessutom i samarbete 
med grymma klasskamrater.”

Camilla Saarinen
Nominerad till Årets talare - Genombrott 2017
“Jag valde att gå Talarforum Akademi för att vässa min kompetens som 
föreläsare. Jag fick med många insikter om små saker jag gör som kan sab-
otera att mitt budskap når fram och nya perspektiv kring vad äkthet på scen 
faktiskt innebär.”


