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Anders Stahlschmidt (1965)
er journalist, underviser i
præsentationsteknik og

Anders Stahlschmidt

Lyt mens du taler
Journalist og foredragsholder Anders
Stahlschmidt har en holdning til det at tale. Han kan
bedst lide at høre på et menneske, der selv er lydhør.
Derfor mener han, at man som taler skal mestre
kunsten at lytte, mens man taler. Dem, du taler til,
skal mærke, at du også taler med dem.

Det væsentlige, når du taler til – eller med andre er, at
du kan skabe forbindelse. Bogen er struktureret efter
fire hovedoverskrifter:

Forbindelsen til dig selv
Forbindelsen til det du taler om,
Forbindelsen til publikum
Forbindelsen til øjeblikket.

Lyt mens du taler henvender sig til alle, som har brug
for at kunne motivere, inspirere og dele viden med
andre - og til alle, der "bare" gerne vil lære at holde en
tale. På møder, til foredrag og ved særlige lejligheder,
hvad enten det gælder spontane taler eller nøje
forberedte indlæg. 
I bogen fremlægger forfatteren sine erfaringer fra ti års
træning af ledere og andre, der har brug for at tale
med forsamlinger. Blandt andet fra sin tid som leder af
Det Kongelige Ledelsesakademi, hvor han lærte
meget af at arbejde sammen med Det Kgl. Teaters
stemmecoach, Lisbeth Holdt Jørgensen, med
skuespiller Henning Jensen og med Susan A. Olsen.
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ledelseskommunikation og er
partner i Lumholt &
Stahlschmidt Kommunikation.
Han har været
underholdningschef på Nordisk
Film og vært på en række
kendte tv-programmer både på
DR og TV2.
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Anders Stahlschmidt har siden udviklet sine egne
træningsmetoder, som altid tager afsæt i den enkeltes
helt personlige udtryk og muligheder. Bogen rummer
masser af eksempler, konkrete råd og øvelser. Men
først og fremmest er det forfatterens  ønske til dig som
taler, at du bliver i stand til at lytte og mærke efter for
at være nærværende og autentisk.
 

Læs mere i denne bladrefil.
h"p://issuu.com/akademiskforlag/docs/lyt_mens_du_taler

Bogen har forord af skuespiller på Det Kongelige
Teater Henning Jensen.

For mere info og interview :
kontakt pressekoordinator Gerda Boisen på
gb@lrforlag.dk / 3615 6740
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