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Få dem til at klappe
Den 9. november i Vartov

PROGRAM

9.00	 Registrering og morgenkaffe

9.30 Velkomst
 Ved dagens ordstyrer, Nanna Vestgård Sørensen

9.45  Logografi for 10. gang – vi fejrer lejlighedstalen
 De foregående 9 års konferencer har vist os at taler er bedre til at påvirke følelser 
 end til at formidle tal og fakta. De har også vist, at de fleste taler skrives af 
 højtuddannede personer der tror mere på tal og grafer end på følelser. I år sætter 
 vi lys på lejlighedstalerne – en genre med plads til sprogligt vid og følelser. 
 Oplægget fejrer genren og indkredser dens funktion som mere end store ord og 
 underholdning; i lejlighedstalerne gøder vi de værdier som bl.a. de politiske taler 
 trækker deres kraft fra.

Kell Jarner Rasmussen er adm. direktør for Rhetor. Han har siden 2001 
arbejdet som retorisk rådgiver med speciale i taleskrivning – og har i den 
egenskab været en af hovedkrafterne bag logograf-konferencen. 

10.15Hjerneforskning: Følelserne styrer vores beslutninger
 De seneste tyve års hjerneforskning har afsløret, at følelser spiller en afgørende 
 rolle for, hvordan vi tager beslutninger. Følelser motiverer adfærd ved at sætte 
 værdier på de valgmuligheder, vi har. Foredraget giver eksempler på, hvordan 
 denne motiverende kraft virker og på, hvordan vi kan bruge sproget til at påvirke 
 hjernens emotionssystem og derigennem andre menneskers beslutninger.

Martin Skov er post.doc. ved Decision Neuroscience Research Group, 
CBS, og MR-Afdelingen, Hvidovre Hospital. Sammen med Thomas Ramsøy 
skriver han bloggen, BrainEthics (http://brainethics.wordpress.com/).

11.00: Kaffepause

11.15Make ‘em clap, make ‘em laugh – om klappefælder og lattervækkere
 Hvordan får man publikum til at klappe og le, ja i det hele taget reagere 
 følelsesmæssigt på en tale? Max Atkinson har i 30 år forsket i klappefælder og 
 publikumsreaktioner. Med afsæt i en række eksempler viser han, hvordan talens 
 indhold, melodik og kropssprog udløser reaktioner hos tilhørerne. Vi lærer også, 
 hvordan taleren kan bruge fysiske genstande til at fremkalde reaktioner. Indlægget 
 foregår på engelsk.

Max Atkinson er sociolog og har gennem mere end 30 år forsket i, hvordan 
taler får publikum til at reagere med klapsalver og andre følelsesudbrud. 
Tidl. talerådgiver for Paddy Ashdown, leder af partiet Liberaldemokraterne. 
Arbejder i dag som taleskriver og talecoach i England. Forfatter til “Our 
Masters Voices “ og “Lend Me Your Ears - All You Need to Know about 

Making Speeches and Presentations”.

Logograf 2010: Få dem til at klappe 

http://brainethics.wordpress.com/
http://brainethics.wordpress.com/


12.00	 Frokost

12.45Fra Kafka til KU – fra ministeriet til universitetet
 I ministeriet måles den gode formulering på, om den står i regeringsgrundlaget. I 
 rektoratet på dens intellektuelle vid og – gerne – skæve vinkel på emnet. Søren 
 Stein har skrevet lejlighedstaler begge steder; hør om overvejelserne, 
 virkemidlerne, fordelene ved ikke at skrive på fynsk til Bendt Bendtsen og glæden 
 – og frygten! – ved at skrive til et oratorisk festfyrværkeri som Lykke Friis.

Søren Stein er specialkonsulent i Københavns Universitets 
Rektorsekretariat med fagligt ansvar for bl.a. taler. Han skriver for rektor Ralf 
Hemmingsen, skrev for Lykke Friis, da hun var prorektor, og har tidligere 
skrevet for økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen.

13.15 ’Åh Gud, hvor er det her stort!’ Om Oscar-talen
 Selvudslettende tak til præst, partner og producer eller storsnudet 
 selviscenesættelse? Hvad end den hollywoodske takketale er, ynder vi at have en 
 mening om den. Vi frastødes og fascineres på én gang, men kan vi se, hvad der er 
 ægte, og hvad der er hykleri – og kan Oscar-taler inddeles i klasser? Vi ser nogle 
 klip og prøver at lære af kendissernes retoriske (fejl)trin.

Christian Nicholas Eversbusch er cand. mag. i retorik og tysk og arbejder 
som rådgivende retoriker i Rhetor. Ved siden af er han medudgiver af 
sprogtidsskriftet Budstikken og freelanceskribent.

13.45	Ny bog om taleskrivning
 Kristian Madsen fortæller om sin nye bog “Skriv gode taler – Taleskrivning som 
 strategisk kommunikation”. I bogen hævder han at taleskriveren i de kommende år 
 vil få mindst lige så stor betydning som spindoktoren har haft det seneste årti. 
 Taleskriverens opgave er, ifølge Madsen, at forbinde talen og taleren med 
 organisationens strategi og værdier.

  Kristian Madsen er informationschef i 3F, tidligere i LO. Han har bl.a. 
  skrevet taler for Helle Thorning-Schmidt og Harald Børsting. Hans bog 
  “Skriv gode taler – Taleskrivning som strategisk kommunikation” er for nylig 
  udkommet på Gyldendal Business.

14.15Publikum kårer alletiders lejlighedstale
 Vi fejrer den 10. konference om taleskrivning med at indstifte en dansk talepris. 
 Prisen uddeles første gang på Logograf 2011. Som markering af den ny talepris 
 kårer deltagerne i Logograf 2010 alletiders danske lejlighedstale. Som deltager 
 bliver du præsenteret for tre af de bedste danske lejlighedstaler gennem tiden, og 
 du er med til at vælge den bedste.

15.30 Netværk
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