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FORMIDLING, SYNLIGHED OG STORYTELLING 
– Bliv en professionel kilde - vejen til mere medieomtale 

 
Ligger I inde med informationer, redegørelser og sagsakter, der sagtens kunne formidles til medierne, men 

mangler viden om, hvordan I kontakter medierne og får skruet informationerne sammen til gode medie-

historier? Vil I med ind i mediernes maskinrum og fornemme, hvordan journalister tænker og arbejder, så 

bestil et dagkursus eller en tre timers medieworkshop hos Tverskov Kommunikation & Udvikling. 

 

På kurset bliver deltagerne klædt på til at se den gode historie, forstå journalisters arbejdsbetingelser og 

fornemme mediernes prioriteringer. Du får en praktisk viden om, hvordan journalisten vinkler en historie, 

og du prøver selv at vinkle en tekst fra din dagligdag, så dine budskaber bliver klare. 

 

Journalister arbejder ihærdigt på at opbygge et godt kildenet, der kan levere nyheder og gode historier. 

Kurset giver dig viden om, hvordan du bliver en del af dette kildenet og lærer at optræde som en troværdig 

og seriøs kilde, der er leveringsdygtigt i netop det, journalister efterspørger. 

 

Du lærer om de journalistiske nyhedskriterier, og hvordan de bruges i udvælgelse af historier. Du bliver 

klogere på, hvordan din historie skal skrues sammen, så den er grydeklar til medierne. Som deltager er du 

inde og røre ved den journalistiske sjæl, og du kommer ind i mediernes verden - på den anden side – og får 

kendskab til den journalistiske hverdag, der er med til at sætte rammer for hvilke historier, der i sidste ende 

når frem til mediernes spalter.  

 

Kurset sætter deltagernes erfaringer i spil og kombinerer således viden om mediekontakt med de positive 

og negative medieerfaringer, som deltagerne kan bidrage med. Deltagerne får desuden viden om brug af 

mails, pressemeddelelser, fakta-ark og benyttelse af events og pressemøder til at skabe synlighed.  

 

 

 

En kursist om kurset:  

Kim Tverskovs workshop om ’Formidling, synlighed & storytelling’ i Kulturregion Storstrøm var 
på alle måder en god og lærerig oplevelse. Oplægget var velforberedt, det ramte lige ind i 
målgruppens udfordringer og behov. Kombinationen mellem oplæg, opgaver og erfarings-
udveksling var godt timet og medførte stor aktivitet, nye vinkler og god indsigt i emnet. Selv om jeg 
har arbejdet med PR i foreninger og privat, så lærte jeg nyt, som jeg kan bruge direkte. Jeg vil til 
enhver tid anbefale Kim Tverskovs workshop. 
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