KultLab AS
I nær dialog med deg lager vi skreddersydde løsninger for din
bedrift. Innenfor temaene team og ledelse tilbyr vi flere kurs som
enten kan bygges sammen i en helhet, eller tas enkeltvis.

Teater/Drama som verktøy
Skal din bedrift eller organisasjon arrangere kurs, konferanse, seminar, eller en fest?
I så fall kan vi tilby en rekke tjenester med hjelp av drama / teater som verktøy. Verktøyet vil bidra til at prosessene går lett og
smidig og blir en uforglemmelig opplevelse for deltagerne.

Kanskje har din bedrift utfordringer som:
-

hvordan formidle en vanskelig tekst eller budskap
hvordan gjøre budskapet forståelig
hvordan formidle troverdig
hvordan fange publikums interesse
hvordan takle en presset situasjon og et konfliktfylt tema
hvordan framstå trygg i media

Har du noen gang tenkt på at det er akkurat dette en skuespiller er god på? Veien fra en teaterscene til det vanlige liv er i så
måte ikke langt. Likheten er at man ønsker å framstå som trygg og troverdig i ord og gjerning. Forskjellen ligger i at teater er
fiktivt, mens du i din hverdag møter høyst reelle situasjoner.
Gjennom lek og øvelser med karakterbygging, tekstformidling, stemmebruk og improvisasjon gir vi deg, og din bedrift et løft i
forhold til nettopp det. Øvelsene er morsomme og passer godt som teambildingsaktiviteter, men resultatet ligger først og
fremst i at de som deltar får en utvikling innenfor nevnte tema.

Andre sammenhenger:
Konferansier med kulturinnslag
Et hvert arrangement må sys sammen på en fin måte og ha akkurat nok med ”pusterom”, gjerne i form av kulturelle innslag.
Nettopp dette har Mildri bred erfaring på. Trenger du hjelp til å planlegge event kan vi også bistå med det. Kulturelle innslag i
ulike former sys inn i programmet. Vårt kulturelle nettverk er stort, slik at innslag kan suppleres fra KultLab teamet.

Sang
Sang passer i en hver anledning. Et sangrepertoar kan også knyttes tematisk opp mot tema, arrangement eller publikum. Ved
behov for musikere har vi tilgang til det i KultLab teamet og vårt nettverk.
Hovedkursleder:

Mildri Ryan Austmo
Mildri er utdannet fra The Russian Academy of Theatre
Art, Gitis. Har lang og bred erfaring innen skuespill og
teater. Har hatt flere kurs i teaterkunst. Jobber nå
frilans.
For mer informasjon
kontakt christina@kultlab.no
Les mer på www.kultlab.no
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