Pressmeddelande april 2015
Kunskap om sång blev podcast som blev utbildningar
Efter att ha släppt podcastavsnitt snart ett år tar nu sångpedagog Anna Wiborg och retorikkonsult
Klara Härgestam sin kunskap om sång, röst och retorik till företagen. Innehållet är detsamma som i
podcastavsnittet, paketeringen är det som är nytt: utbildningar och workshops för företag.
Idéen att använda podcastavsnitten i utbildningar fick de när de tänkte affärsutveckling. De är båda
egenföretagare och söker ständigt nya vägar som entreprenörer. Det hela föll sig naturligt.
– När vi coachar människor är det ofta vi refererar till saker som sagts i podden. Podcasten har så
mycket kunskap i sig som går att förmedla ännu mer av i en utbildningssituation, säger Klara.
Det är på arbetstid flest lyssnar på deras podcast. Lyssnarna använder podden i sina arbeten.
Ämnen som podden tar upp t. ex. Belting (roprösten), hållning, leenden eller vad Carola betytt för
svensk sångutveckling - de utvecklar människor i sina yrkesroller. Därför var det ett naturligt steg
att söka sig ut till arbetsplatser låta deltagarna själva göra, uppleva och lära mer om det som
podcasten tar upp.
Kombinationen röst och retorik har flera skrivit om tidigare som något nytt. Anna och Klara jobbar
ihop för att de upplever att deras kunskaper alltid kompletterar och berikar varann. De har
människor som sökt sig till dem för coachning just för att de inser att de behöver kombinationen av
att förstå och ta hand om sin röst och kunna kommunicera effektivt.
Att utveckla en podcast och från den ta fram ett helt utbildningskoncept är nytt. Många företag
förstår vikten av härliga personalaktiviteter likaväl som av kompetensutveckling inom
kommunikation och med kunskap inom sång, röst och retorik kan företagen ge sina anställda både
friskvård, personalaktiviteter men också utveckling inom kommunikation.
– Sång är ett fantastiskt verktyg för att spränga gränser och öppna upp för ny kunskap, säger
Anna.
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