Storytelling
Wat is Storytelling?

ik probeer
op een levendige
manier het verhaal
van deze kerker
te vertellen...

Storytelling is communicatie,
communicatie is beïnvloeding.

wat doe
JIJ nou?!!

HOE ZORG
JE DAT JE
LUISTERAARS:
sympathie
voor je
krijgen

Aan je
lippen
hangen

Tijdelijk
verliefd op
je worden

Alles van
je willen
horen

Hoe verloopt jouw verhaal?
Dit verloopt via twee
verschillende dimensies.

25 juli 1807 frankrijk
vrede van rusland
1
tilsit
1810 -1812
verbond
De inhoud
1811 rusland
hervat handel
met groot
brittannië
22 juni 1812
napoleon
verklaart de
oorlog
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Enthousiast
doorvertellen
en terugkomen

Lees hier
meer over het
opbouwen van
een verhaal

2
De manier
waarop je jouw
verhaal gaat
vertellen.

Nu komt het
aan op je:

persoon

creativiteit
vriendelijkheid

ik, napoleon,
eis dat de hollandse
jongens voor mijn
680.000
leger zullen vechten
tegen de russen! soldaten telt
mijn leger
in 1812

Bepaal
wat jij
belangrijk
vindt en
waarom:

brutaliteit

slechts
40.000
overleven...

Wat is
relevante
informatie?

Zolang je er
niemand kwaad
mee doet is ALLES
geoorloofd en
mogelijk!

Jouw ‘touwtje’, is
de manier waarop
je jouw publiek
leidt.

Wat houdt
je achter?
Waar
wordt jij
enthousiast
van?
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Storytelling doe je samen met
je publiek, dus niet strak uit je
hoofd leren en tekst opzeggen.
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Wat is er
zo bijzonder aan
jouw voorwerp
of jouw hoofdpersoon?
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Wat is er
verassend?

De Roos van Leary
Gedrag lokt gedrag uit,
dus met jouw gedrag kun
je anderen beïnvloeden.
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BOVEN

luister
naar me

zie mij
eens goed
zijn
concurrend
wees
bang
voor me

IK

Als je als
verhalenverteller
zorgt dat je je
gedraagt volgens
1 en 2...

leidend
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elkaar
mogen
agressief
aanvallend

helpend

opstandig

aanpassend
meewerkend

je mag
me niet
wantrouwig
teruggetrokken

volgend
afhankelijk

laat me
met rust

WIJ
ik doe
wat jij
wilt
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ik hoor dat
jullie lachen?
jullie zien de
humor dus van
dit schilderij?
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...zal je publiek
zich volgens 3 en 4
gedragen en met
je meegaan in
je verhaal

Wat is metacommunicatie?
Er wordt niet gesproken over
de inhoud van de boodschap,
maar over de communicatie
zelf/ over de interactie.

luistert
u wel?
Een uitspraak
op metaniveau
kan je verhaal
goed open
breken.

hahaha!
gniffel

vertel eens
wat jullie hier
zo grappig aan
vinden?

help!

ONDER

Tip

STOP MET
LACHEN!! EN LUISTER
NAAR MIJ!!!
STOM MENS,
MET JE SAAIE
PRAATJES!!

Boven gedrag
lokt onder
gedrag uit

ik heb het
idee dat u met
uw hoofd ergens
anders zit

wat een
leuk mens!
toch even
opletten nu

Lees hier
meer over
de Roos van
Leary

Ik heb het
Kijk hier een
gevoel dat we
TEDx Talk over
niet helemaal
storytelling
op een lijn
Ik heb het
zitten
idee dat er
VOORBEELDEN
andere dingen
spelen (die ik
Je benoemt
niet weet)
je gevoel
Ik zie u
(iets zwaarder):
wat twijfelend
ik vind het lastig
kijken na deze
om op deze
opmerking
manier door
van mij?
te gaan.
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