Logograf 2009:

Brug talen strategisk
Konference om kunsten at skrive taler for andre
Vartov 29. oktober 2009

Taler til tiden
Finanskrisen råder. Obama er blevet
præsident. Klimaet kræver handling.
Vi står foran en skillevej. De gamle
værdier er slidt op, nye tegner sig i
horisonten. Egofesten er forbi, behovet
for fællesskab og mening er begyndt
at melde sig.
Skriver I taler som er afstemt til tiden?
Eller skriver I som I plejer?
Strategisk taleskrivning handler i høj
grad om at aflæse tiden. Når der er
skred i værdihierarkierne kan du ikke
appellere på den samme, gamle måde.
Det som før var perifert, kommer
pludselig i publikums fokus, og
omvendt: Det som før har virket, er nu
som vådt krudt.
Få inspiration og værktøj på årets
konference om taleskrivning.

Tilmelding:
www.logograf.dk
rhetor@rhetor.dk
eller 70 272 373
Arrangør: Rhetor
Pris: 2.350 kr. + moms
Sted: Vartov, Farvergade 27, København
Tid: 29. oktober kl. 9 - 16

Philip Collins
Fhv. cheftaleskriver
for Tony Blair

Emilia van Hauen
Strategisk rådgiver,
foredragsholder

Peter Palshøj
Generalsekretær for SAMAK,
rådgivende retoriker

Morten Messerschmidt
Medlem af Europa-Parlamentet
for Dansk Folkeparti

Kristian Madsen
Taleskriver i 3F, har skrevet
for bl.a. Helle Thorning-Schmidt

Troels Mylenberg
Tilhører, kommentator, journalist,
mediekritiker, foredragsholder

Program
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9.00

Registrering og morgenkaffe

9.30

Velkommen til Retorik i Vartov
Ordstyrer Simon Lund-Jensen, Rhetor, byder velkommen
Rhetors direktør Jesper Troels Jensen fortæller om retorik i Vartov

10.00 Taler efter egofesten
Der er en ny tidsånd på vej. Efter mere end 30 års fokus på identitet, vender vi blikket mod
livsformål. Det er ikke længere nok at være nogen; nu vil vi også gøre noget. Og helst i
fællesskab med andre. Hvordan skal ledere i erhversliv og politik navigere i det nye
værdilandskab? Og, ikke mindst: Hvad betyder det for talerne?
Emilia van Hauen er Cand.scient.soc, HD(A), IAA og arbejder som
strategisk rådgiver, foredragsholder og kommentator af
samfundsmæssige vilkår og tendenser. Hun har bl.a. udgivet bogen:
“Farvel Egofest. Og goddag
til formål og fællesskaber”

10.45 Speech Writing, Argument and Occasion
Philip Collins is Tony Blairs former Chief Speech Writer. At the conference he will be
discussing the challenges of speech writing in wealthy and politically stable countries –
emphasising the importance of argument and occasion. A speechwriter cannot create the
last of these, a sense of occasion, and in modern times, they are harder to come by,
making fewer opportunities for great speeches.
Philip Collins is now a consultant speechwriter and leader writer and
columnist for The Times newspaper. He was, until July 2007, Chief
Speech Writer to the UK Prime Minister, Tony Blair. Between 2000 and
2004, he was Director of the Social Market Foundation, an independent
think-tank

11.30 Kaffepause
11.45 Kend værdierne – tal til følelserne
Talen som led i den strategiske kommunikation handler i høj grad om at tale til
modtagernes følelser og værdier. Vi opfatter de fleste af vores beslutninger som rationelle,
men oftest er der tale om efterrationalisering. Rammen er på forhånd sat af vores følelser
og værdier. Kend din modtagers hierarki af værdier og sæt rammen for din strategiske
kommunikation. Det gælder både i politisk retorik, for ledere og i mange andre
sammenhænge.
Peter Koch Palshøj er generalsekretær for SAMAK - Nordisk forum for
socialdemokraterne og fagbevægelsen. Han er Master of Rhetoric and
Communication og rådgivende retoriker tilknyttet Rhetor
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12.30 Frokost
13.00 Messerschmidt, Madsen og Mylenberg: Talen som strategisk kommunikation
Vi har sat en taler, en taleskriver og en tilhører stævne for at fortælle om deres erfaringer
med taler og drøfte talens rolle i moderne politisk kommunikation.
Hvad er talegenrens særlige styrke? Hvordan gennemskuer man talesituationen og
tilpasser talen til tid, sted og publikum? Hvordan håndterer man et uenigt publikum,
og i hvor høj grad formår taleren og taleskriveren at styre reaktionerne på en tale?
13.15: Taleren
Morten Messerschmidt er medlem af Europa-Parlamentet for Dansk
Folkeparti. Han holder ofte politiske taler med værdipolitisk kant. Hvordan
forholder Morten sig til sine publikummer og de retoriske situationer, han
møder? Hvilke overvejelser gør han sig før han skriver og leverer sine
taler?

13.45: Taleskriveren
Kristian Madsen fungerede bl.a. som taleskriver for Helle ThorningSchmidt. Hendes “jeg kan slå Fogh”-tale er på godt og ondt er blevet
central for hendes politiske image. Hvordan ‘tænker’ Kristian taler
strategisk, hvordan spiller de sammen med den øvrige kommunikation –og
hvor meget kan man egentlig styre effekten?
14.15: Tilhøreren
Troels Mylenberg er Som politisk journalist er Troels Mylenberg en aktiv
lytter og kommentator af taler. Hvilken rolle har talen i moderne politisk
kommunikation? Bruger politikere (og deres stab) taler som et led i den
strategiske kommunikation – og hvordan reagerer journalisten på det?

14.45 Kaffepause
15.00 Paneldebat med Messerschmidt, Madsen og Mylenberg
15.30 Afrunding og netværk
16.00 Slut
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