
VELEGNET TIL:

KURSER, TEMADAGE, DIALOGMØDER, KONFERENCER ETC.

•   Vi viser eksempler på non-verbal kommunikation. Hvordan 
     afkoder vi kropssproget? Hvilke følelser og stemninger 
     udtrykker kroppen?

•   Vi sætter fokus på det udfordrende og svære i kommuni-
     kationen via praktiske øvelser. Du skal ikke spille teater, men 
     være dig selv og reagere, som du ville gøre det i en virkelig      
     arbejdssituation. Vi spiller brugerne/patienterne/kunderne, 
     så de fremstår troværdige og genkendelige i samspillet med
     jer som personale.

•   Vi udvikler situationsspil i samarbejde med jer, som tager 
     udgangspunkt i de udfordringer og problemstillinger, I står med.     
       Alle deltager aktivt med personlige erfaringer og refleksioner.

•   Vi skaber et trygt rum, hvor vi sammen afprøver det ud-
     fordrende i situationerne og derved bliver opmærksomme 
     på nye muligheder og hinandens ressourcer.

KOMMUNIKATIONSTRÆNING 

FORUMTEATER 

SITUATIONSSPIL

SKUESPIL
I

VIRKELIGHEDEN

Munk & la Cour Vi er to professionelle skuespillere, som gennem et 
tæt samarbejde har specialiseret os i kommunikations-
træning i praksis. 

Med udgangspunkt i skuespillerens værktøjskasse er vi 
altid dybt engageret i hvert enkelt forløb, som tilpasses 
og skræddersyes efter jeres behov.



UDPLUK AF REFERENCER OG EVALUERINGER 

Super at de skaber stemningen ind i pro-
fessionen – gode imitationer og de havde 
virkelig god indsigt i hospitalsmiljøet. 
Kombinationen af teori og praksis værdi-
fuld. At det var skuespillere som var i 
stand til at skabe realistiske situationer, 
indsigten var fremragende.
Super godt med teori og praksis. Givtigt 
i forhold til erfaringter også fra de andre 
regioner. Meget relevant for radiografer 
Skuespillerne var brillant input
                                                                                                               
-  RADIOGRAFRÅDET

Skuespillerne var en stor gevinst for 
rollespillene. Fastholdt intensiteten 
i spillene
Rollespil med skuespillere var en 
anderledes form og meget realistisk.
                                                                                                                          
- KRÆFTENS BEKÆMPELSE

Tusind tak for i går. Det gjorde I bare 
så godt. I har fået meget flotte tilbage-
meldinger fra kursisterne og det er jo 
skønt når nye eksperimenter (for os 
nye) lykkes så godt. Så tak for det.
                                                                                                                               
-REGION H PSYKIATRIEN

Det ramte bestemt plet, og det var så 
dejligt at se den måde, I omsatte alle de 
informationer, jeg havde givet til at det 
blev meget virkelighedsnært.
Alle gav udtryk for, at det var lærerigt, 
virkelighedsnært, gav stof til eftertanke, 
man blev ramt, fordi det mindede om 
dengang man stod i det i virkeligheden, 
men også at det var temmelig grænse-
overskridende, indtil nogle af ens kolleger 
meldte sig “frivilligt”.
                                                                                                           
-BØRNE- OG UNGEPSYKIATRIEN, 
ROSKILDE

Meget faglige dygtige kursus holdere, der vidste hvad de lavede og kunne flexe mellem
div. ønsker. Dejligt kursus med grin og næsten tårer- på den gode måde i trygge rammer.
Jeg er i den grad blevet udfordret og har fået meget med i rygsækken til at bruge i 
praksis i mødet med patienten. Da de 2 dage var ved deres vejs ende, var jeg klar til 2 
dage mere. Det har været voldsomt spændende og inspirerende og alle medarbejdere 
på Holbæk Sygehus burde få chancen for dette kursus.
Et helt fantastisk kursus, som gav en masse “aha” oplevelser. Det var super godt med 
to skuespillere, så vi kunne sidde og observere og mærke hvordan man har det og 
oplevede den givende situation. Det fungerer super godt.
De fik mig, som i øvrigt er enormt sky, til at åbne mig op og være en del af fællesskabet. 
De var SÅ engagerede i alle deltagerne, og var så enormt dedikerede og sjove. 
                                                                                                
- CUK, NÆSTVED

VEJLEDENDE PRISER INCL. MOMS

Honorar pr. skuespiller fra 1-4 timer: 4500- 6500 kr.
Honorar pr. skuespiller fra 5-8 timer: 6500-10.000 kr. 

Prisen afhænger af deltagerantal til arrangementet, dets varighed 
og forberedelsestiden og aftales derfor altid individuelt.

KONTAKT      

SKUESPIL I VIRKELIGHEDEN 

Lotte Munk  
Tlf: 2636 8412 
2be@lottemunk.dk

www.lottemunk.dk

Christine la Cour
Tlf: 2534 1065 
christinelacour@yahoo.dk 

www.christinelacour.net


