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Styrk oplevelsen med
et tegnet referat
Live-tegning til foredrag, møder og konferencer



Tegnede referater ved tegner Niels Villum Petersen. Se mere på www.cendan.dk.

Det går det ud på

Har I også prøvet det? Man hører et godt foredrag med en masse guldkorn og

kloge ord til eftertanke. Men alt for kort tid efter, kan man ikke huske, hvad det var

foredragsholderen egentlig sagde...

Tegninger hjælper med at fastholde oplevelsen. Dels forstærkes indtrykket af

foredraget, mens det holdes, for man ser det visualiseret. Tegningerne er et minde,

et lille blik, og så er man tilbage på sporet.

I praksis fungerer det sådan, at Niels opsætter store papirbaner på væggen, og

illustrerer pointer fra foredraget og fra salens spørgsmål og diskussioner.

Ønsker man en mere diskret form, kan Niels også sidde med blandt tilhørerne og

tegne i mindre skala, for siden at vise sit arbejde frem, når det ønskes.

Det får I ud af det

I får sjove, anderledes og tankevækkende perspektiver på jeres

Forstærk foredragsoplevelsen
Et tegnet referat giver nye perspektiver og er et varigt minde om jeres
arrangement.

Niels Villum Petersen

http://www.cendan.dk


foredragsarrangement. Samtidig får I mulighed for at skabe et varigt minde, der

varer meget længere end de to timer, et foredrag typisk tager. Efter arrangementet

gør Niels nemlig det, at han fotograferer de færdige tegninger, og sender dem til

jer. Det er muligt at aftale en opfølgende redigering og bearbejdning af

tegningerne.

Tegneren

Niels har været etableret som selvstændig tegner på deltid siden 2009. Han har

løst mange illustrationsopgaver både privat og offentligt. I sit øvrige arbejdsliv er

han pædagog, og arbejder på en skole for udviklingshæmmede børn og unge.

Live-tegningerne kom til i 2011 og her er der bl.a. tegnet for Rigsarkivet,

energiselskabet E-on, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.

Emnerne spænder vidt fra konflikthåndtering og sundhedspolitik til kommende

apotekere og militære fremtidsperspektiver - og illustrationer af Center for

dannelses mange foredrag.

Booking

I samarbejde med foredragsholderne i Center for dannelse tilbydes det tegnede

referat som supplement til foredraget. Prisen er 650,- pr. times foredrag eksklusive

transportomkostninger. Niels bor i Valby, og transportomkostningerne beregnes

derfra.

Referatet kan også købes til møder eller andres foredrag. I så fald skal det

selvfølgelig aftales med foredragsholderen eller mødelederen, da tegningerne kan

tage en del af opmærksomheden. I det tilfælde er det mere hensigtsmæssigt med

den diskrete tegneform, hvor Niels sidder blandt publikum. I kan træffe aftale om

at booke en Niels ved at kontakte Center for dannelses kommunikationschef

Jesper Ploug Mehlsen på tlf. 24 21 24 70 eller mail jpm@cendan.dk.
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