ACT2KNOW
1:1 KOMMUNIKATIONSTRÆNER
I VIRKSOMHEDER
UDDANNELSE OG VIRKSOMHEDSOPGAVER
FOR PROFESSIONELLE SKUESPILLERE
OG INSTRUKTØRER
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ACT2KNOW

HVORDAN BLIVER MAN TILMELDT?

9-ugers kunst & erhvervskursus for erfarne skuespillere og instruktører,
der vil arbejde med 1:1 kommunikationstræning i erhvervslivet.

Kontakt din sagsbehandler på AF / kontaktforløb og henvis til Artlabkurset
ACT2KNOW, der er et såkaldt enkeltpladskursus - medbring evt. denne
folder.

HVAD ER ACT2KNOW?

Du skal til visitationssamtale med kursets projektleder og hovedinstruktør.
Hvis du bliver optaget, skal kurset indføjes i din individuelle jobplan. Kontakt
os om tidsaftale eller mere information via www.artlab.dk/act2know.htm
eller på tlf. 7022 1525.

Skuespillere kan via én-til-én scenarier, hvor de spiller medarbejder, klient
eller kunde, træne ledere og mellemledere i den svære samtale, træne
lærere i forældresamtale, træne parkeringsvagter i konﬂikthåndtering osv.
Konsulenter indgår i kurset som trænere mellem skuespiller og kunde.
Jobmulighederne er mange og bliver formodentlig endnu ﬂere også i DK. I
Holland arbejder 70 % af skuespillerne som kommunikationstrænere for
private og offentlige virksomheder ved siden af deres skuespillervirke.
Kurset ACT2KNOW er nyt på europæisk plan og skal stimulere udvikling,
fagmetode og netværk for et nyt jobområde med vækstpotentiale i Danmark.

HVEM KAN DELTAGE?

HVAD INDEHOLDER KURSET?
Kurset varer 9 uger, og undervisningen foregår mandag til fredag
i tidsrummet 9.00-15.30.
FAGINDHOLD: Pædagogik, læringsmetoder, arbejde med reﬂekterende
teams, research af virksomhedskulturer, konﬂikt- og stresshåndtering og
en række forskellige casestudies på gulvet. Deltagerne modtager løbende
coaching.

Kurset henvender sig til professionelle skuespillere og instruktører med
nogen indsigt/erfaring indenfor kommunikationstræning. Du har solid
professionel skuespillererfaring og evne til løbende at registrere faser og
elementer i improvisationsforløb.

Deltagere afprøver metoden i virkeligheden i konkrete cases med
virksomheder.

Kurset er for deltagere fra hele landet og åbent for alle kvaliﬁcerede
i 2. ledighedsperiode.

Projektets undervisere er højt kvaliﬁcerede professionelle kunstnere og
branchefolk. Undervisningen foregår i Artlabs kursuslokaler, se folderens
bagside.

HVOR FOREGÅR DET OG HVEM UNDERVISER?

ARTLAB arbejder med at skabe jobudvikling via uddannelse indenfor kunst
og i kunst & erhverv, med kunstnernes kompetencer i centrum.
ARTLAB rummer en række kurser for professionelle kunstnere fra alle
kunstarter samt kurser og efteruddannelse for professionelle musikere.
ARTLAB tilbyder desuden en ny type ledelses- og metodekurser til ledere
og akademikere, alle med basis i kunstneriske arbejdsmetoder.
ARTLAB er etableret af Dansk Musiker Forbund og drives i samarbejde med
Dansk Skuespillerforbund.
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