POLETNA ŠOLA JAVNEGA
GOVORJENJA IN NASTOPANJA
Hočko Pohorje, HOTEL TISA, 2019
izbruh retoričnega vulkana od 6. do 9. junija 2019 na Pohorju

Na Hočko Pohorje se modreci umaknejo pred poletno pripeko. Na retorične treninge in slikovite
delavnice javnega nastopanja vabimo prav vsakogar. Imate težave pri prepričljivih predstavitvah v
poslovnem svetu? Želite izjemno predavati? Udarno poročati? Spretno nagovarjati in poverjati?
Osvojiti veščino premisleka? Stati in obstati pred žarometi, mikrofoni in kamerami? Obvladovati
skakanje v besedo? Prepoznati blišč in bedo računalniških projekcij? Zavreči govorice o govoricah
telesa? Obvladati strah in druge težave pri nastopu? S pravo mero humorja, udarnimi poudarki in
odpravljanjem mašil?
Kosila in večerje bodo barvanke delovnega vzdušja. Zdravice, svečani sprejemi, skrivnosti sedežnega
reda ter uglajeno brušenje vilic in nožev. Moč izrečenih besed v duhovitih oblačilih. Boj za pozornost
poslušalcev in sogovornikov.
Pričakujemo vas. Izbrani trenerji z izvrstnimi priporočili. Vodilni predavatelji v Šoli retorike Zupančič&
Zupančič. Od četrtka do nedelje bomo razdajali svoje izkušnje in vas oborožili s popotnico govorne
odličnosti. Pridite, govorili bomo.

Dr. Zdravko Zupančič					

Ana Aleksandra Zupančič, mag. govora

POSLOVNI KOTIČEK
Celostna pristojbina (šolnina) za obisk 1. letnika - Poletne šole je 950 € +
davščine.
V ceno je všteto vse našteto – bivanje v hotelu izvedbe, obedovanje (zajtrki, kosila in večerje),
okrepčila med odmori, gradiva in knjige iz zbirke Šola retorike za vsakega udeleženca ter
izdelava in izdaja ustreznega certifikata o opravljenem izobraževanju.
Prijava postane veljavna s plačilom predplačila 20 % pristojbine in preostalih 80 % do začetka
dogodka.
V primeru plačila celotne šolnine ob prijavi izračunamo vetrne odbitke od zneska (po načelu:
bliže je dogodek, manj odstotnih točk odbijemo ceni).
Zahtevek za drobnarije in pojasnila naslovite na urad@sola-retorike.si ali pozvonite na 040 842
377. Ni razloga, da se vam ne oglasimo.
Opomba: V ceni je vključeno bivanje v dvoposteljni ali triposteljni sobi . Kdor ne želi »prenočevati &
bivati« na kraju dogajanja, naj nam sporoči in mu znesek ustrezno zmanjšamo (ohranimo skupno obedovanje, ki je sestavni del izobraževalnih vsebin).

SCENOSLED:
Četrtek, 6. rožnik (junij) 2019
15.00 do 16.00: Prihod na pohorski retorični vulkan. Zavzemanje sob. Sadje, sol in kruh.
Pojasnila in drobnarije.
16.15 do 17.45: Predstavitev in seznanitev sošolcev v skupini 1. letnika. Vaja »zvonček«.
18.00: Pozno kosilo & zgodnja večerja (bonton za mizo, sedežni red, sprejem gostov, radost
obedovanja …)
S komer večerjaš, s tistim boš razpravljal in kramljal. Igrice »kdo si ti – kdo sem jaz«.
19.00 do 20.30: Mimohod najsodobnejših orožij v bojevanju za pozornost poslušalcev
– cvetober video prikazov retorične zgodovine človeštva.
20.30 do … Druženje s klepetom, prosto kot ptice …

Petek, 7. rožnik (junij) 2019
7.30 do 9.00: Zajtrk (pred govorno gimnastiko ali po njej)
8.00 do 8.30: Govorna gimnastika pod pohorskimi smrekami. »Dobro jutro, glas!«
(Ni obvezno. Zgolj zelo priporočljivo.)
Kakšen glas ima Mali princ? Dobro jutro, glas. Glas je orožje in orodje. Vsak glas je lep. Naj tak tudi ostane.
Ste kdaj hripavi? Želite Carrerasov nasvet? Mala šola glasu za veliko šolo govora. Kako okrepiti izraznost?
Negovati barvo glasu. Katera je vaša naravna lega? Pretiravate v razponu? Zapadate v disfonijo in slednjič
obtičite v afoniji?
Si želite prenehati z morilskim pohodom nad lastni glas? V Los Angelesu deluje 900 učiteljev glasu. V Sloveniji jih je precej manj, a njihovo znanje je na izredno dobrem glasu.
Pridružite se delavnici – osvežite svoje govorne registre in razširite orglice v polno-zveneče orgle.
9.00 do 13.00: Vadba & treningi – vsebine 1. letnika (z odmori po dogovoru)

13.00 do 14.00: Kosilo (obroki imajo velikost reda XXXL – pohorski krožniki – zato glej naslednjo vrstico)
14.00 do 16.00: Oddih. Ne dregaj leva, ki drema – ali kolesarske vragolije, savna, fitnes, na gobe ali po
gozdne jagode, nogomet ali košarka).
16.00 do 18.00: Govorica oblačenja govork in govorcev (poštevanka barv in sloga, osnovni
bonton in vljudni namigi – NEPRIMERNO….v sodelovanju z mojstrico mojškric visokega poslovnega in družabnega sveta).
18.30 do 19.30: Večerja. Mirno obedovanje pred odločilnimi besednimi boji.
19.30 do 21.00: Kitajska poslovna kultura (ne bojte se, ne bo vam treba potovati na Kitajsko. Kitajski poslovni svet bo osvojil svet. Delavnica z izjemno poznavalko kitajske poslovne kulture, jezika, bontona
in kulinarike).

Sobota, 8. rožnik (junij) 2019
7.30 do 9.00: Zajtrk (pred govorno gimnastiko ali po njej)
8.00 do 8.30: Govorna gimnastika pod pohorskimi smrekami. »Dobro jutro, glas!«
(Ni obvezno. Zgolj zelo priporočljivo.)
9.00 do 13.00: Vadba & treningi – vsebine 1. letnika (z odmori po dogovoru)
13.00 do 14.00: Kosilo (obroki imajo velikost reda XXXL – pohorski krožniki – zato glej naslednjo vrstico)
14.00 do 16.00: Oddih. Ne dregaj leva, ki drema – ali kolesarske vragolije, savna, fitnes, na gobe ali po
gozdne jagode, nogomet ali košarka).
16.00 do 19.30 (odmori po dogovoru): Umetnost nastopa pred kamero - video predstavitev (dandanašnji želi vsak kupec videti in slišati svojega prodajalca. Iz »prvih ust« podjetja izvedeti, zakaj bi se odločil za
njihove izdelke in storitve. Da bodo video nastopi in predstavitve ustrezno in kakovostno izvedene in jih boste
s ponosom objavljali na svojih spletnih straneh, na FB, YT …). Vodi vrhunski filmski režiser.
19.30 do 21.30: Svečana večerja z več hodi – na koncu veličastna predstava izrekanja zdravic &
napitnic (kratki svečani nagovori vseh navzočih).

Nedelja, 9. rožnik (junij) 2019
7.30 do 9.00: Zajtrk (pred govorno gimnastiko ali po njej)
8.00 do 8.30: Govorna gimnastika pod pohorskimi smrekami. »Dobro jutro, glas!« (Ni
obvezno. Zgolj zelo priporočljivo.)
9.00 do 12.00: Vadba & treningi – vsebine 1. letnika (z odmori po dogovoru)
12.30 do 14.00: Retorični viteški turnir. V minuti osvojiti srca kraljevičev in kraljičen – glasovanje
& točkovanje vseh udeležencev, razglasitev zmagovalcev in bogate nagrade.
14.00 do 14.30: Podelitev spričeval. Ustrezni protokol izkoristimo za zadnjo vajo Poletne šole retorike
2019.
14.30 do 15.30: Kosilo slovesa. Postregli bomo z neslano juho, saj bodo vanjo kapljale slane solze zaradi
odhoda.

»OBVEZNI« PROGRAM 1. letnika
Trdo delo bosta lajšala sproščenost in humor. Pri predmetih 2. letnika (pretežno dopoldan)
bomo iskali odgovore na naslednja vprašanja:

• Kako uliti v podzavest pomen javne izjave, ki pomeni nepreklicni vstop v zgodovino?
• Kako se dobro pripraviti na kakršenkoli govorni nastop pred poslušalstvom (komu bom
govoril, kaj bom govoril, zakaj bom govoril, kako bom govoril …)?
• Kako nagovoriti ljudi ob prvem srečanju ali prvem stiku (tudi na javnem nastopu)?
• Kako govoriti jasno, razločno, čisto, prijetno, s poudarki, spontano govorico telesa, z
vključevanjem humorja in izločanjem mašil?
• Kako besedam podeliti težo, vrednost in pomen?
• Kako si pridobiti zaupanje svojih poslušalcev in kako pritegniti njihovo pozornost?
• Kako se napolniti z govorno močjo ter postati vzdržljiv govorec in pogajalec?
• Kako postati gospodar časa svojega govornega nastopa?
• Kako odpravljati svoje hibe pri govorjenju in nastopanju?
• Kako obvladovati tremo, nelagodje in druge težave pri izpostavitvah in javnem
nastopanju?
• Kako dobro odgovarjati na nepričakovana in vsaka druga vprašanja sogovornika ali
občinstva ter kako kupiti čas?
• Kako osvojiti veščino premisleka in spregovoriti šele takrat, ko smo pripravljeni?
• Kako voditi sestanek, srečanje, posvet, razpravo? Kako nagovoriti skupino, jo spretno
voditi in prepričati?
• Kako se slikovito predstaviti, rokovati, si zapomniti imena sogovornikov in kako napraviti
izvrsten prvi vtis?
• Kako spontano ločevati med prijaznim poslovnim bontonom in strogim protokolom?
• Kako spodbujati sodelujoče k razpravi in kako ravnati z neprijetnimi, vsiljivimi ali
brezvoljnimi?
• Kako postopati z novinarji in kako se vesti pred žarometi, mikrofoni in kamerami?
• Kako nadgraditi veščino uporabe računalniških projekcij in se izogniti branju s slajdov?

