
  Powertræning 
Powertræning er ekstraordinær træning for 
kunder, som er i forløb eller anden individuel 
træning hos mig.  Jeg kalder det powertræning, 
fordi det er et kort interval på 2 timer, og som 
giver et stærkt og brugbart boost til  
hverdagens performance og forestående 
præsentationer. Træningen er direkte, 
personlig, intensiv, udfordrende og udbytterig - 
og foregår i et trygt forum i  mindre gruppe på 
min 4 og max 6 deltagere.  Dit personlige 
performance niveau højnes og forstærkes, så 
det kan mærkes og ses. Udviklingspunkter 
udfordres og der tages hånd om aktuelle 
behov og forestående performance opgaver.

    Udfordring 
• Du får mulighed for at teste og optimere dit 

performance talent i et trygt læringsrum, der 
støtter, styrker og udfordrer dig.  

    Udbytte 
• Du træner dine virkemidler sammen med andre, 

der ligesom dig, vil være en stærkere performer, 
når det virkelig gælder - også foran en større flok. 

• Du får ejerskab over din energi og lærer hvordan 
du kan vende usikkerhed og uro til power og 
personlig gennemslagskraft.  

• Du får brugbare konkrete redskaber til din videre 
træning og vedligeholdelse.   

• Du får indblik i uhensigtsmæssige mønstre og 
hvad der ligger bag, - og du lærer hvordan du 
bringer kraften hjem til dig selv, og gør dig fri af 
dårlige vaner.  Alle, som vover at tage skridtet fuldt 
ud mod personlig anerkendelse og udvikling kan 
være med.  

Tilmelding: info@lottearnsbjerg.com 

             www.trueformance.dk 

Pris 
Klippekort med 6 klip: kr. 3495  

(business  to business pris ex. moms). 
Klippekort med 3 klip: kr. 1995 
 (business  to business pris ex. moms).  

Pris pr. gang 750 kr. (privat pris inkl. moms). 
Sted  
Det Danske Skuespillerforbund, Tagensvej 
85, 2. sal. 2200 Kbh. N.  

Efteråret 2019  
17.09  kl. 16.30 - 18.30 
01.10  kl. 16.30 - 18.30 
22.10  kl. 16.30 - 18.30 
05.11  kl. 16.30 - 18.30  
03.12  kl. 16.30 - 18.30  

Nye kunder tilbydes introsamtale ved køb af 
klippekort, med henblik på indføring i metode.  
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