Festtaler
Forfatter:

Dag Christensen

Forlag:

Nova forlag

Sprak:

Bokmål

Antall sider:

240

ISBN/EAN:

9788282810395

Kategori:

Lek og spill

Utgivelsesar:

2013

Festtaler.pdf
Festtaler.epub

FESTTALER gjør deg til en bedre taler ved livets små og store anledninger - alle de gangene vi må reise oss
og si noe i en forsamling.
Den gir deg veiledning om hvordan du forbereder og skriver en tale - og gode råd for hvordan du fremfører
den. Boken inneholder alt du bør vite om Velkomsttaler, Taler ved barnedåp, Konfirmasjon, Bryllup, Store
jubileer, Damenes tale, Herrenes tale, Takk for maten-taler, Og oppgaven som toastmaster. FESTTALER - for
enhver anledning er like mye beregnet på nybegynneren som på de mer erfarne menn og kvinner som vil bli
enda sikrere i rollen som talere og toastmaster.
Du kan få god hjelp av våre dyktige skribenter. I nettbutikken vår kan du kjøpe samlepakker med kjempeflotte
festtaler, som er skrevet med tanke på at de skal. MOTTA 120 GODE FEST-TALER! Norges største og mest
solgte tekstsamling av gode festtaler. Her finner du et godt og variert utvalg av gode konfirmasjonstaler. 120
FERDIG LAGEDE TALER, bryllupstale, konfirmasjonstale, festtaler, takke for maten tale bryllup, brudens,
brudgommens tale, herrenes tale, forlover tale, 50 år, 60.
Skriv for resultater. Du har alltid et mål når du skriver – om du skriver festtaler, pristilbud eller jobbsøknader.
La oss hjelpe deg å nå målet. Her legger vi ut velkomsttaler som er skrevet av skribenter med lang erfaring

Eksempler på taler fra Festtaler.com På Festtaler er talene helt annerledes enn på andre nettsider. Her bygger
du nemlig opp talen din selv ut fra spørsmål. KONFIRMASJON På denne siden er det om: Gaver til
konfirmanten Tips til gaver Kirkelig konfirmasjon Konfirmasjon Borgelig/humanetisk konfirmasjon Bygg din
personlige herrenes tale På nettsiden Festtaler.com lages talene ut fra spørsmål du besvarer.
Talen blir derfor din personlige. Lag din egen herrenes tale her 101 populÆre festsanger - ferdig skrevet - for
ditt bryllup, din konfirmasjon, ditt jubileum, dÅp og enhver fest anledning! 120 perfekte festtaler Festsanger Ferdige eller Personlige - Taler, dikt, prosa Jeg heter Grethe Bratli og min store lidenskap, mitt arbeid og min
hobby i alle år har vært å skrive.

