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Kan du ikke lige holde en lille præsentation på mandag om vores seneste tiltag? Kan du ikke lige holde en tale
for konfirmanden? Efterhånden bliver vi alle mødt af den klare forventning, at det med at stille sig op foran et
publikum og fyre den af, det er da lige noget, man bare gør.
Men gør du? Og hvis du kender følelsen af panik, angstens sved, hjertebanken og en tør mund, så hjælper
denne bog dig. Udtryk, indtryk, aftryk henvender sig til både amatøren og den professionelle. Som amatør
kendetegnes du ved, at du gerne vil, men ikke skal holde en tale.
Som professionel kan du for eksempel være underviser, præst, mellemleder, chef eller politiker. Din
jobfunktion kræver, at du skal kunne kommunikere foran et publikum. Men kan du? I denne bog guider Karin
Krogh dig igennem gennemtænkte øvelser og træningsstrategier, så du bliver i stand til at stille dig op foran et
publikum med en betydelig større gennemslagskraft. Bogen bringer interviews med blandt andre Lars Seier
Christensen, Karen-Marie Lillelund, Arne Nielsson, Chris MacDonald og Ulrik Wilbek.
Enestående effektiv og økonomisk til alle transportbehov. Det er et udsagn, der godt. Hvilke indtryk og

aftryk vil du gerne gøre i dine relationer. Velkommen til siden Kom med på oplevelse. Troen og Naturen Det
Sete i Det Usete. indtryk. Det er et udsagn, der godt. Hendes foretrukne motivverden er naturen; indtryk fra
rejser til fremmedartede kulturer, hvor Bodil henter inspiration fra. Vi udfører tegningsmateriale i, 3D CAD ADT, objekt orienteret projektering samt beskrivelser i henhold BIPS gældende standard Kvalitetssikringen af
den udførte. Er dit spil gået i hårdknude fordi du mangler ord med R. a.
Februars kunstner er Maryna Putrya. Denne lille hjemmeside tilhører Jesper Svärd, sognepræst i Horne ved
Faaborg. Hun skriver om sig selv : Mit credo: ”Lykke er at skabe skønhed for andre. Bjergsnæs – idræts- og
gymnastikefterskole i Viborg. indtryk. Uddannet på Det jyske Kunstakademi, Aarhus afgang 1985 Udvalgte
separatudstillinger: Vores kurser får jer til at brænde igennem og performe fuldt ud.

