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Kompetence-workshop for guider og museumsformidlere
Kursus i fortælleteknik med Hans Laurens og Susanne Schoppmeier den 26. februar
(Region Sønderjylland-Schleswig) Hvordan fortælles og formidles den gode historie? Hvordan
opnår og fastholder man tilskuernes opmærksomhed? Det afslører de to fortællere Hans Laurens
(Besttellers DK) og Susanne Schoppmeier (fortæller fra Schleswig) på workshoppen den 26.
februar fra kl. 10 til 15 i Lyren i Padborg. Kurset henvender sig specielt til museumsformidlere og
guider - både til rutinerede, unge og nysgerrige, der er interesserede i at engagere sig som guider.
-

Som museumsguide er man til daglig i konkurrence med apps, digitaliserede rundvisninger
og audioguides. Det er en udfordring, men de bedste historier vil blive fortalt af
mennesker. For mig at se er det således en god ide at få givet nogle redskaber til at
arbejde med den gode fortælling som guide og museumsformidler. Det kan være af
afgørende betydning i forhold til publikumsudvikling og fastholdelse af kernebrugere, at der
bliver arbejdet bevidst med formidling i forhold til at besøge et museum eller en
kulturinstitution. Workshoppen byder desuden på en erfaringsudveksling mellem danske og
tyske guider og henvender sig også til mennesker der indtil nu ikke har været vant til at
fortælle, forklarer Birgitte Boelt, kulturformidler og pædagogisk konsulent ved UC Syd.

De to fortællere formidler på dansk og tysk, vejleder og kommer med praktiske eksempler.
Deltagerne får redskaberne til et levende og fængende sprog, brug af metaforer og kropssprog.
Kurset er tilrettelagt, så det udvikler de personlige kommunikative kompetencer. På den måde
bliver det, deltagerne siger, ikke blot faktuelt sandt men også fængende og interessant.
Kurset giver værktøjer, som kan bruges med det samme. Alle deltagere får muligheden for at
afprøve det, de har lært.
Kompetence-workshoppen er gratis og er arrangeret i et samarbejde mellem Interregprojektet
KursKultur, UC Syd og ”Oplev Sydslesvig”. Der er sørget for forplejning i pauserne.
Tilmelding inden den 21. februar: kulturregion@region.dk
Vedhæftet: Invitation til kompetence-workshoppen
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