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Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2, 795 32  RÄTTVIK

Tel: 0248-79 78 00, Bokning 79 78 17 • Fax: 0248-79 78 10

info@stiftsgarden.org • www.stiftsgarden.org

Kursen börjar fredag 17 sept eller 3 dec med kvällsmat 
från kl 17.00-18.30. Tåg kommer söderifrån 17.12.  
Kursen slutar söndag 19 sept eller 5 dec efter söndags-
middag. Tåg går söderut 12.48.

Kostnad per person (inkl kost och logi):
Enkelrum med dusch 2.490 kr
Enkelrum utan dusch 2.050 kr
Dubbelrum med dusch 2.070 kr

Kostnad för ej övernattande (inkl måltider): 1.160 kr

Kursavgift tillkommer för alla: 3.100 kr

Anmälan senast fem veckor innan
till Stiftsgårdens bokning, tel 0248-79 78 17, 
bokningen@stiftsgarden.org

Upplysningar:
Anneli Rosén, tel 0248-79 78 25 eller 070-547 71 88,
anneli.rosen@stiftsgarden.org 

Med reservation för förändringar.

Texten och rösten

Specialkurs för kyrkvärdar 
och andra textläsare

på Stiftsgården i Rättvik
17-19 september eller 3-5 december 2010

I samarbete med

Avbokningsregler 
Anmälan är bindande men ej personbunden. Vid avbokning debiterar 
vi enligt nedanstående såvida Ni inte skickar en ersättare. Vid uppvisande 
av läkarintyg debiteras endast kursavgift.
  

Kursavgift Kost/logi
28-15 dagar före kursstart 50 % --
14-0 dagar före kursstart 100 % 50 %
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs vid för få deltagare.
Avvikelse från ovanstående villkor kan förekomma vid vissa arrangemang.
Betala gärna i förskott till vårt Bg 470-0050 eller Plusgiro 2 81 69-1



TEXTEN och RÖSTEN

Gudstjänstens texter kan väcka funderingar, 
stimulera fantasin eller rent av förändra våra liv!
Textläsaren kan ge en text liv så att den fångar 
lyssnaren men också förhindra möjligheten att        
nå fram. 
Att framföra dessa texter är en skön konst som   
alla kan bli bättre på.

Tal- och sångpedagog Anna Högström har lång 
erfarenhet av att arbeta med kyrkvärdar, präster 
och andra textläsare i kyrkorummet. Tillsammans 
med henne jobbar vi med:

 - Att förstå och gestalta en text 
 - Andning och avspänning
 - Rösten som instrument
 - Presentationsteknik, mikrofonteknik
 - Nervositet och rampfeber
 - Vi går igenom och övar gudstjänstens alla  
  talade delar

Alla får vara beredda på att testa sina gränser,     
då många praktiska övningar ingår.

ORDET VILL HÖRAS!

Anna Högström är själv kyrkvärd. 
– Jag tyckte att texterna ofta lästes tamt och 
själlöst i gudstjänsterna. Många tror inte att de 
får lyfta fram texten med tydlighet och känsla! 
Men med små och enkla medel kan varje text-
läsning förbättras. Redan efter första kurstillfället 
vittnar många kursdeltagare om förändring. 
Kyrkvärdar och andra har fått inspiration och 
större säkerhet så att texterna börjar leva! 
En spännande och rolig upptäckt för alla.   


