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Stemmetræning Er din stemme svag, tynd, anspændt, pibende eller usikker? Har du svært ved at trænge
igennem og blive hørt, når du taler på møder eller deltager i diskussioner? Bliver du hæs eller træt i stemmen
af at tale? Så er det på tide at træne din stemme. I bogen gennemgår forfatteren lette, effektive og morsomme
øvelser til alle, som vil træne stemmen, så talen bliver naturlig, klangfuld og behagelig at lytte til. En rigtigt
anvendt stemme holder længe og høres perfekt i både stille og støjende omgivelser. En stærk og sikker
stemme gør underværker for ens selvsikkerhed. Andre lytter mere, du bliver overbevisende, føler dig friere og
behøver ikke mere at bekymre dig for at tale til andre. Forfatteren er en kendt svensk talepædagog og
sangerinde. Den danske udgaver er bearbejdet af Bent E. Kjær, der er formand for Audiologopædisk forening.
Stærk og smuk fælles korklang med ledsagelse af … Med retorik kan du opnå indflydelse og
gennemslagskraft. FOF er Danmarks største udbyder af Folkeoplysning. Skulle der mangle netop det som
DU gerne vil deltage i - så kontakt os. 00 – 21.
Stærk og smuk fælles korklang med ledsagelse af … Med retorik kan du opnå indflydelse og
gennemslagskraft. 15. 30 i Skælskør.
Vi tilbyder kurser i Esbjerg, Varde, Bramming, Ribe og på Fanø. AOF Center Sydjylland er en

uddannelsesvirksomhed som tilbyder mange forskellige former for kurser for voksne. Stemmeleje, tonefald
og tempo kan trænes, så du opnår større ro og mere effektiv kommunikation. Rhetor er Danmarks ældste
retorikvirksomhed. Folkeoplysningskurser, foredrag, debatter, FVU kurser og Center for sundhed og livsstil.
a. a. Bl. Du kan tilmelde dig kurset direkte på siden. Søg på sygdom eller symptom og find den rette healer,
terapeut eller behandler i din by, der kan hjælpe dig i din situation. a.

