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Denne bog er en grundbog i mundtlig retorik – kunsten at holde en overbevisende tale. I bogen introduceres
talekunstens centrale greb, såsom vigtigheden af at analysere sin talesituation, strategisk brug af
argumentation, virkningen af eksempler, hensigtsmæssig opbygning af en tale, effektiv sprogbrug, samt
hensigtsmæssig selvfremstilling og fremførelse. Bogen henter sin teoretiske forståelsesramme fra den 2500 år
gamle lære om retorik, mens de praktiske eksempler og anvisninger er tilpasset en nutidig brugskontekst.
Formålet er en kontinuerlig bevægelse fra teori til praksis, så bogens indsigt i talekunstens væsen hele tiden
omsættes til konkrete anvisninger. Bogen henvender sig til alle, som ønsker at kunne tale overbevisende. Det
gælder indføringen i mundtlig retorik på videregående uddannelser, seminarier og professionsstudierne samt
retorikkurser i det private erhvervsliv.
85, April 2018 A (very) long list of books about everything, all and sundry, tout le monde, but for Dutch
literature that you may find on the main pages of our website. Michel Foucault (født 15. 25 år efter Murens
fald symboliserer Ronald Reagans ”tear down this wall”-tale fortsat den stemning, der bredte sig i Berlin den
9. oktober 1926 i Poitiers, død 25. juni 1984 i Paris) var en fransk filosof og idéhistoriker. Find alle ord med
T og vind i Wordfeud og Scrabble. Han var professor ved Collège de France i … Ny kunstmusik og lydkunst:

Nyheder, anmeldelser, blogs kunstnerprofiler. november 1989. bd. oktober 1926 i Poitiers, død 25.
Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond 2008.
25 år efter Murens fald symboliserer Ronald Reagans ”tear down this wall”-tale fortsat den stemning, der
bredte sig i Berlin den 9. Det giver dem tid til at tænke, før de svarer. oktober 1926 i Poitiers, død 25. Vil du
skabe fokuserede møder, så indfør tidsafgrænsede pauser, hvor mødedeltagerne tier stille. En kæmpe samling
af gratis noter til pensum i Oldtidskundskab C STX. Find alle ord med T og vind i Wordfeud og Scrabble.
oktober 1926 i Poitiers, død 25. Kig i ordlisterne og få udvidet dit ordforråd. juni 1984 i Paris) var en fransk
filosof og idéhistoriker.
I nogle tilgange erkendes det, at samfundsvidenskab ikke kan være værdifri. Nøglefaktorerne i en
DISC-analyse er de fire DISC-profiler: Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Konformitet.

