
Kunsten å formidle  
  - Den «Magiske» fortelling»  
 

Påmelding senest 16. oktober 2015 til  
Nordnorsk Pensjonistskole tlf. 75 02 92 80 / post@nnps.no 
Med forbehold om endringer.  

 
 

Bli en bedre forteller! Vi arrangerer fortellerverksted for deg som har lyst til å 
lære å formidle noe på en engasjerende måte. Det kan være fortellinger, 
kunnskap, din fortelling, en tale, fortellinger om en organisasjon eller 
lignende. Gjennom enkle øvelser får du lære hvordan du kan bruke fortelling 
som et kommunikasjonsverktøy til å glede, inspirere, motivere, skape 
entusiasme og overføre kunnskap. Kurset passer like godt for deg som vil bli 
en bedre historieforteller som for deg som vil bli en bedre formidler av 
kunnskap og ideer. 
 
Sted:    Nordnorsk Pensjonistskole. Rom 107 
 
Dato:    31. okt.: Lørd. kl. 09.00-17.00 og sønd. 1. nov. kl. 10.00-14.00 
 
Målgruppe:  Alle over 16 år. Passer for de som jobber med formidling eller for de 

som bare har lyst til å bli en bedre forteller, og for bedrifter som vil bli 
bedre i å fortelle virksomhetens historie.  

 
Opphold:   Sømna Kro og gjestegård. Kr. 650,- pr døgn med full pensjon. (Kr. 
   107,- for enkeldøgnstillegg.) 
 
Pris:   kr. 1100,- som inkluderer kursavgift, 2 lunsjer og 3 kaffepauser. 
   Evt. Overnatting på Sømna Kro og Gjestegård kommer i tillegg.  
 

Betaling:   Nordnorsk Pensjonistskole sender samlet faktura på kursavgift og
   eventuelt måltider / opphold etter endt kurs. 

 

Kurslærer:   Steinar Jakobsen fra Trollfjord Consulting AS. Han har lang og bred 
   erfaring fra utviklingsprosesser i store og små virksomheter over hele 
   landet, og er mye brukt som foredragsholder og "edutainer" i 
   forbindelse med fagområder knyttet til historiefortelling og utvikling av 
   organisasjoner. Steinar har øk.adm. Høgskole med diverse  
   tilleggsutdannelser innen ledelse og forteller-studium 

  
Kursinnhold:  Om fortelling. Utvikling av fortelling og formidling av fortelling. Lære 

om fortelling og hva dem kan brukes til. Hvordan skape en fortelling. 
Evnen til å lytte, hvordan skape motivasjon og entusiasme gjennom 
fortelling, hvordan huske en fortelling, hvordan presentere en 
fortelling, kommunikasjonsteknikk og pusteteknikk, kroppsspråk og 
stemmebruk.  
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