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LOGOGRAF 2013
KONFERENCE FOR TALESKRIVERE

Talens teater

Årets begivenhed for talere og taleskrivere ·
lær af teatrets professionelle · få værktøj til at
iscenesætte dine taler · skriv stemmen og kroppen
ind i manuskriptet · arbejd med din talers karaktér ·
få opskriften på humor af en kendt stand-up-komiker

Hofteatret ved Christiansborg
12. november 2013

Fremtidens taleskriver – en iscenesætter?
Dag ud og dag ind knokler de inde på teatrene med at skabe oplevelser for deres
publikummer. De ved hvad de gør, fordi de gør det hele tiden.
Så tænkte vi: Hvorfor lærer vi ikke af dem? Selvom taleskrivere leverer budskaber til
virkelighedens scene, så er det stadig en scene. Og selvom en taler ikke er en
skuespiller, så skal taleren performe for at brænde igennem til sit publikum.
Så nu går taleskriverne i teatret. Tag med og lær af de professionelle, som véd, hvordan
man sætter en scene. Vi finder det nærliggende, at fremtidens taleskriver ikke vil være
en ordsmed, men snarere en iscenesætter. I fremtiden vil vi stadig skrive manuskripter,
men vores materiale vil også være lys, lyd, rekvisitter, påklæding og talerens karaktér
og fortællinger.
Fremtiden findes allerede. Hvis du har deltaget i et amerikansk partikonvent, vil du vide
det. Hør Torsten Jansen, den tidligere USA-korrespondent, fortælle om konventerne
som et gigantisk politisk tale-teater – og få inspiration til at udfordre din egen
organisations måde at tænke taler på.
Fremtidens værktøjer findes og bruges også i Danmark – på de skrå brædder. Vær med,
når vi henter værktøjerne ind fra instruktøren, skuespiller-retorikeren,
skuespillerunderviseren, performancedesigneren og stand-up-komikeren. Og få en
oplevelse med i købet. For konferencen vil i sig selv være et teaterstykke, ja, du er
inviteret til verdens første tale-teater-konference.
Fremtidens taleskrivere – publikum – spiller en aktiv rolle på dagen. Vi røber ikke mere,
men du kan godt fortælle din chef eller HR-afdeling, at det bliver benhårdt arbejde, og
at du vil komme hjem med værktøjer, som du allerede vil have prøvet af i praksis – og
oplevet på scenen!
Gå ikke glip af årets begivenhed for taleskrivere. Mere nyskabende, sansemættet og
lærerig end nogen anden konference, du har oplevet. Selv maden vil være fuld af
indbagte oplevelser!

Kell Jarner Rasmussen

Adm. direktør, Rhetor – rådgivende retorikere

PROGRAM
9.00 Registrering
Med kaffe/te og brød

9.30 Velkomst med vækkelse
v/Kell Jarner Rasmussen, dagens ordstyrer, og Heinrich Christensen,
dagens gøgler · publikum får en opgave – eller stiller de den?

10.00 Amerikanske parti-konventer: Verdens største politiske teater
Hvert fjerde år samles det republikanske og det demokratiske parti for at vælge deres præsidentkandidater.
Konventerne er i dag planlagt ned til mindste detalje og minder mest af alt om et gigantisk tv-show. Siden
1996 har Torsten Jansen deltaget i seks konventer – blandt andet det demokratiske konvent i Boston 2004,
hvor en ukendt Barack Obama blev forvandlet til en superstjerne ved hjælp af en enkelt tale. Torsten Jansen
stiller i sit oplæg skarpt på konventernes politiske taleskrivere og deres virkemidler.
Torsten Jansen er associeret partner i LEAD Agency, hvor
han arbejder med politisk rådgivning og strategisk
kommunikation. Tidligere leder af Public Affairs-afdelingen
på den danske ambassade i Washington DC. Indtil 2007 var
Torsten ansat i DR som USA-korrespondent, udlandschef og
studievært på TV-AVISEN.

10.30: Pause med let underholdning
10.45: Afmålt vildskab: Teatret i erhvervslivet
Erhvervslivet fascineres af teatrets værktøjer og vildskab, men frastødes af det teatralske. Stadig flere ledere og
medarbejdere får øjnene op for, at deres taler skal performes og ikke bare læses op – alligevel viger de tilbage i
frygt for at fremstå useriøse. Hvad er forklaringen på selvmodsigelsen, og kan vi bringe teatret ind i
erhvervslivet, fx med en sproglig trojansk hest? Hør hvordan du kan inddrage teatrets virkemidler effektivt i
taleforberedelse og præsentationsteknik uden at skræmme livet af din leder.
Mette Rix har arbejdet som instruktør på DR og
selvstændige filmprojekter. Hun er uddannet på
Wimbledon School of Art inden for teatret. Mette
arbejder i dag som performancedesigner og coach i
erhvervslivet, hvor hun rådgiver og underviser folk der
skal ‘på’, fx holde tale eller til jobinterview.

11.15 Talens fysik: Kroppen og stemmen
Skuespillere træner deres udtryksregister intensivt for at kunne bære et budskab med betoninger, rytme,
tempo, pauser og gestik. De kan variere deres stemme fra hvisken til råben og tonen fra intim til højstemt.
Kroppen har et register af attituder, som skuespilleren trækker på. Hør hvordan skuespillere arbejder med det
‘fysiske’, og hvad talere og taleskrivere kan lære af dem. Hør også retorikerens bud på, hvordan du som
taleskriver kan skrive krop og stemme ind i manuskriptet og coache din taler til at fremføre talen
virkningsfuldt.
Christina Rittig Falkberg er cand.mag. i
retorik og uddannet skuespiller fra School of
Stage Art ved teatret Cantabile 2. I sit
arbejde som rådgivende retoriker hos Rhetor
træner hun talere med en kombination af
retorik- og skuespilteknikker.

12.00 Frokost med indbagte oplevelser

13.00 Annette Havemann Linnet:
Når en skuespiller står på scenen er ordet vigtigt, men det er ofte alt andet, der afgør om det bliver meningsfuld
tale. Skuespilleren skal have et klart mål med sine ord, før publikum får historien eller modtager budskabet.
Annette Havemann Linnet overfører i dette oplæg Earle Gisters metode til talere og taleskrivere. Få konkrete
teknikker til at tænke talen ud fra dens mål og instruere din taler i forbindelse med fx en generalprøve.
Annette Havemann Linnet er skuespiller og
instruktør, bl.a. uddannet i Oxford og på Yale
hos Earle Gister. Hun har arbejdet på flere
teatre og bl.a. haft hovedrollen i Lars von
Triers film Menthe – la Bienheureuse og
medvirket i tv-serien Nicolaj og Julie.

13.45 Instruktørens palette: Sæt talen i scene
Som instruktør arbejder Heinrich Christensen ikke kun med ord, men med en palette af bl.a. lyd, lys,
scenografi, rekvisitter og placering i rummet. Her fortæller han om sin arbejdsmetode og viser med eksempler,
hvordan den samme palette er i sving, når der holdes taler. Ofte er scenen sat forkert, fordi ingen tænkte over
det – med katastrofale følger for talens virkning. Andre gange får talen stor kraft af et enkelt scenisk greb, fx
brugen af en rekvisit eller en beklædningsgenstand. Få værktøjer og inspiration til hvordan du som taleskriver
kan arbejde med iscenesættelse.
Heinrich Christensen er uddannet sceneinstruktør fra
Statens Teaterskole. Han arbejder som både instruktør
og skuespiller og har bl.a. opsat og medvirket i I hegnet
(2010) og Frankenstein genskabt (2013) på Det
kongelige teater og Romeo og Julie og Hamlet med
The Loyal Shakespeare Company.

14.30 Pause
14.45 Stand-up-komikerens værksted: Nøglen til humor er talerens karakter
David Brent, George Costanza, Svampebob… Visse humoristiske karakterer står stærkere end andre. Det
gælder i fiktionens verden såvel som i virkeligheden. Men hvad præcist får en humoristisk taler til at brænde
igennem, og hvordan kan den selvsamme joke hhv. vælte salen og falde tungt til jorden for to forskellige
foredragsholdere? Træd ind i stand-up-komikerens værksted og få inspiration og greb til at arbejde med
humor i dine egne taler. Der er opskrifter, men nøglen til humor ligger i talerens karakter.
Jacob Tingleff er kendt stand-up-komiker og
uddannet manuskriptforfatter fra Den
Danske Filmskole. Har skrevet manuskripter
til bl.a. Langt fra Las Vegas, Far til fire og
Hjælp, det er jul. Se eksempler på Jacobs
stand-up på www.jacobtingleff.dk

15.30 Finale
Dagen kulminerer med en tale-teater-performance, som publikum har skabt. Mere røbes ikke her.

16.00 Slut!
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Pris: 2.950 kr. ex moms. 50% rabat for studerende.
Prisen er incl. fuld forplejning.
Tid: 12. november kl. 9.00-16.00
Sted: Hofteatret, Christiansborg Ridebane 18, 1218 København
TILMELDING
Senest 1. november på:
www.rhetor.dk · rhetor@rhetor.dk · 70 272 373
Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

