Op weg naar jouw podium
Een traject voor wie beter wil
spreken
Wat gebeurt er met jou op het moment dat je
voor een groep staat? Op welke manier uit
spanning zich bij jou? Wat zijn eigenlijk jouw
sterke punten en hoe kun je die gebruiken in
je verhaal?
Als je voor een publiek staat gebeurt er bij
iedereen wat anders. Ook als dat publiek
maar uit één iemand bestaat. Iedereen
ervaart spanning voordat hij spreekt, ook Eva
Jinek en Arjen Lubach. Hoe lukt het hen om
zelfverzekerd en overtuigend over te komen?
Ervaren sprekers weten wat ze doen; ze
maken keuzes tijdens het spreken. Ze
vertellen een verhaal wat dicht bij hen ligt.
Dat is niet alleen talent, maar vooral het
resultaat van schaven en trainen.
Heb je binnenkort een belangrijke
presentatie waar veel vanaf hangt? Sta je
voor je werk vaak voor groepen, klein of
groot? Wil je leren om over te komen hoe jij
wilt overkomen? Dan is dit traject iets voor
jou.

3 dagdelen en 1 dag
4-5 deelnemers
2 trainers
€2145,- ex. btw
Utrecht & deels online
Start oktober 2020

Iedereen kan kneitergoed leren
presenteren. Met technieken
recht uit het theater leren we jou
de regie te nemen over je
presentatie. Zodat je onder alle
omstandigheden met kunde,
passie en overtuiging spreekt.

Voor wie?
Voor als je veel moet presenteren in je werk, presenteren belangrijk is om jouw product of idee goed over
te kunnen brengen. Voor nieuwe leidinggevenden, innovators en als je jouw verhaal op een authentieke
manier wilt overbrengen. Geschikt voor sprekers met veel ervaring en deelnemers met die ambitie. Voor als
je verantwoordelijkheid wil nemen voor jouw ontwikkeling als spreker.
In dit traject sluiten we aan bij waar jij op dat moment staat. Omdat we in een kleine groep werken, is het
mogelijk voor iedere deelnemer maatwerk te leveren. We gaan aan de slag met jouw aandachtspunten en
helpen je vanaf daar verder.

Door wie?
Onze trainers zijn opgeleid in het theater en hebben samen tientallen
jaren podiumervaring. Als cabaretier, acteur, mime-acteur of
zangeres. Deze ervaring nemen ze rechtstreeks mee de trainingen in.
Benieuwd naar iets meer info over je trainers? Check www.presentu.nl

Jij leert
Begrijpen hoe jij overkomt op anderen
Technieken op het gebied van fysiek, stemgebruik, adem en ruimtegebruik
Schakelen tussen verschillende stijlen van spreken
Regie nemen over hoe jij overkomt en wat je uitstraalt
Je verhaal vormgeven zodat je ermee bereikt wat jij wil
Een verhaal schrijven dat zowel inhoudelijk als verhalend boeit en inspireert
Een interactieve manier van presenteren waarin je werkelijk in contact staat met je publiek, het podium en jezelf

PROGRAMMA
In dit traject werken we in een kleine groep in vijf
sessies aan jouw sprekerschap. Gedurende vier
maanden trainen we je in presenteren en in
storytelling. Tussen de trainingen in zitten een aantal
weken, zodat jij het geleerde direct in de praktijk kunt
brengen.

Continu Begeleid

Tussen de trainingen schrijven we persoonlijke
evaluaties en ontwikkelplannen. We geven online
consults, houden Q&A’s en sturen instructievideo’s: er is
veel aandacht om een duurzaam leerproces te
garanderen. Presenteren is een ambacht, wij
begeleiden je in de oefening. Ook als we niet samen in
een ruimte zijn.

Sessie 1

Presenteren als ambacht
Eerst werken we aan de basisvaardigheden. We maken kennis
met technieken voor houding, contact met het publiek,
stemgebruik en het omgaan met spanning en zenuwen. We
trainen praktische kennis binnen onze methodiek en richten ons
op jouw persoonlijke werkpunten.

Sessie 2 Presenteren als vakman
Wij tillen jouw basisvaardigheden naar een hoger niveau. De
methodiek is bekend en het werk kan echt beginnen. We
verdiepen basistechnieken en verkennen specifieke persoonlijke
vaardigheden die je toe kunt passen tijdens het spreken.

Sessie 3 Presenteren als expert

Wat voor gedrag vertoon jij onder druk? Hoe speel je in op
verschillende situaties? Wij leren je onder elke omstandigheid
controle te blijven houden. We oefenen met jouw (werk) context.
We maken de overstap naar storytelling: we begrijpen inmiddels
de kunst van het spreken, hoe zit het met je verhaal zelf?

Sessie 4 Storytelling

Storytelling gaat bij PresentU over de vorm van je verhaal. Hoe
zorg je dat je verhaal aankomt bij je publiek, dat het boeiend is,
ontroert, inspireert? We leren je technieken rondom storytelling.
Zodat je in je voorbereiding op een presentatie de technieken
beheerst om ook zelfstandig een verhaal te maken.

Sessie 5 Jouw verhaal
Eindpresentatie
Voor wie dat wil organiseren we een avond waarop je
kan laten zien wat je hebt geleerd in het traject. Op
die manier kan je alles wat je hebt opgestoken in de
training direct delen met je baas, collega’s, vrienden,
familie en zelfs potentiële klanten.

Nu heb je jouw verhaal en kan je presenteren. In deze laatste
sessie gaan we jouw manier van spreken combineren met jouw
verhaal. Er ontstaat een wisselwerking tussen vorm (presenteren)
en inhoud (je verhaal) die leidt tot een sterke performance én
een gedenkwaardig verhaal.

Meer info of even in gesprek om te kijken of het iets
voor je is? Neem contact op via maarten@presentu.nl

