
Kropssprog: Brug din krop og 
stemme til bedre præsentationer
Sæt fokus på din personlige fremtræden, og bliv bevidst 
om, hvad dit kropssprog betyder for din formidling og 
præsentationer. Få redskaber til en effektiv 
præsentationsteknik, så du vil fremstå med 
gennemslagskraft, sikkerhed og overskud. På dette kursus 
i præsentationsteknik lærer du gennem teori og intensive 
øvelser, hvordan du styrker brugen af din krop og stemme.

Du får praktisk øvelse i at styrke dit kropssprog, styre din 
nervøsitet og signalere ro samt overskud med både 
kropsholdning og stemmeføring. Vi arbejder specifikt og i 
dybden med den enkelte deltagers behov og følger op med 
en times individuel coaching efter kurset.

 

Hvem deltager?
Dette kursus er et eksklusivt og personligt kursus med max 
12 deltagere. Kurset er for dig, der ønsker større 
gennemslagskraft og sikkerhed, når du skal præsentere for 
andre mennesker. Du har brug for en sikker fremtræden, 
men usikkerhed og nervøsitet gør, at du ikke tager ordet så 
ofte, som du gerne vil – og at du ikke får dit budskab 
ordentligt igennem.

Varighed: 

Næste ledige afholdelse: 
- 

Styrk din præsentation med 
krop og stemme
Præsentationsteknik med større gennemslagskraft



På kurset arbejder du med:
• at gøre dit budskab levende

• at styrke dit kropssprog

• at forstå individuelle reaktionsmønstre

• at kende de signaler, du sender

• at komme ud og skabe kontakt

• at etablere gode vaner for din stemme og krop

• at vælge formidlingsstrategi

• at finde ud af, hvad der virker og ikke virker

• at nå konkrete stemmemæssige mål

• at håndtere nervøsitet

• at tackle dine udfordringer med individuel coaching

 

Udbytte
Dit udbytte

• Tal med større sikkerhed i forsamlinger 
◦ Gør dit budskab levende

• Håndtér nervøsitet og overvind blokeringer 
◦ Enkle teknikker til at bruge din stemme, vejrtrækning og krop rigtigt

• Disponér dit budskab rigtigt 
◦ Lær at tilpasse din form til dit publikum

• Virk overbevisende og professionel 
◦ Kommunikér dine budskaber tydeligt og klart



 

Din virksomheds udbytte

• Større professionalisme udadtil 
◦ Medarbejdere med større sikkerhed i forsamlinger

• Personlig, vedkommende og effektiv formidling 
◦ Opnå større gennemslagskraft ift fx kunder

• Større overblik og mindre nervøsitet 
◦ Medarbejdere, der er i højere grad er til stede i situationen og kan improvisere

 

Hvad er forskellen på kurserne “Kommunikation og dialog” og “Præsentationsteknik med krop 
og stemme”?

“Kommunikation og dialog” er baseret på teori, rollespil og videooptagelser med individuel feedback. Det handler 
om din egen personlige kommunikation med andre, og hvordan andre opfatter dig, når du kommunikerer. 
Kursusprogrammet er ikke fastlagt – forstået på den måde, at underviserne tilrettelægger indholdet efter deltagernes 
ønsker og behov.

På “Præsentationsteknik med krop og stemme” går vi mere over i det at formidle eller præsentere noget for andre 
mennesker. Der arbejdes i dybden med dig, for det handler om din stemme og dit kropssprog. Der er masser af 
øvelser på kurset, hvor du skiftevis træner din stemme og præsenterer et emne. Det er således ikke et kursus, hvor 
du får en række grundlæggende værktøjer om præsentation – og det har ingen betydning, hvor erfaren en formidler 
du er.
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Prisen dækker over:

Før kurset

• Invitation til 2-timers gratis møde om God læring

• Forberedelse: Bogen ”Find din stemme” (medforfatter Dorte Koch) tilsende. Bogen indeholder øvelser og teori 
der bruges under kurset samt støtter din videre træning efter kurset

• Spørgeskema

Under kurset

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/kommunikation-og-dialog/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/praesentationsteknik-med-krop-og-stemme/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/god-laering/


• 1 underviser

• Fuld forplejning i kursustiden

• Logbog til dine notater

• Individuel intensiv træning og feedback fra deltagere og underviser

• Optagelse af din træning/coaching til personligt brug

Efter kurset

• Kursusbevis

• 1 times individuel coaching efter kurset således forankringen af læringen optimeres (i København og omegn eller 
pr. telefon ) ELLER individuel feedback på en videopræsentation som du mailer til underviseren

• Mulighed for tilkøb af yderligere coaching

• Videofil af din præsentation på kurset

 

Praktisk gennemførelse
Kurset lægger vægt på praktisk og konkret træning med tid og plads til at gå i dybden med den enkelte deltagers 
ønsker og behov. Øvelserne bliver naturligvis kombineret med understøttende teori.

Deltagerne ”er på” med både improviserede og forberedte oplæg. Vi optager de fleste øvelser på dvd, og der er 
masser af personlig feedback. Formålet er at skabe fremskridt, der giver lyst til at arbejde videre med dine nye 
færdigheder – også efter kurset, hvor du får 1 times personlig coaching.

 

Konsulent
Dorte Koch

Som professionel stemmetræner hjælper Dorte Koch dine præsentationer til at bevæge sig langt ud over 
scenekanten. Hun skaber nærvær og formidler viden, mens hun med stor ekspertise guider din stemme og krop 
fremad på det niveau, der passer dig. Hendes faglige indsigt, engagement og indlevelsesevne giver deltagene en 
oplevelse undervejs, ikke mindst, når hun trækker på sin baggrund som skuepiller og sanger.

 

Fasthold det lærte med mere coaching
Forøg din og din organisations samlede kompetencekapital



Ønsker du, at den individuelle coaching, som du har fået i forbindelse med kurset, skal fortsætte?
Så kan du tilkøbe flere coachingsessioner efter kurset, hvilket enten foregår ansigt-til-ansigt eller over telefon. På 
denne måde sikrer du endnu større forankring af det lærte.

Pris

Prisen for coaching er: 1 session á 1 times varighed for 2.500 kr., 3 sessioner for 6.500 kr., 5 sessioner for 11.000 
kr., 10 sessioner for 21.000 kr. Alle priser er ekskl. moms og transport.

Hvis du ønsker at tilkøbe coaching, skal du blot kontakte underviseren eller kursuskoordinatoren kurset


