JESPER RÖNNDAHL

KOMMUNICERA SOM DJUREN!
Jesper Rönndahl - Kommunicera som djuren!
Varför har vi människor så svårt att prata med varandra?
Djuren klarar det ju alldeles utmärkt!
Genom att noga studera djurriket har Anders Johansson (Anders och Måns,
Djursjukhuset etc.) och Jesper Rönndahl (På spåret, Institutet i P3, m.m.) kommit
fram till att det är däggdjuren, fiskarna och insekterna som kan lära oss hur vi ska få
någonting sagt.

OM JESPER

Vare sig du vill att publiken ska kommunicera tydligare, snabbare, roligare eller

Jesper Rönndahl känner ni igen från P3-program
som Morgonpasset, Pang Prego och just nu
Institutet med Karin och Jesper. I TV har han

färgstarkare sitter djuren inne med lösningarna – lösningar som slipats och förfinats
under miljoner och åter miljoner år.

medverkat i Gabba Gabba, Telefonsupporten,
Centralskolan och programledare för TV3′s
Extra Extra.

Hur kan miljoner termiter tillsammans bygga en fungerande luftkonditionering?
Hur tänkte räkan när den bara försvarar sig när det är för sent?

Jesper är en av Sveriges mest produktiva
komiker som med en unik charm och kvickhet
hittar det roliga i nästan alla situationer. Jesper

Varför måste papegojfisken berätta att den sover på ett så äckligt sätt?
Hur kan en geting ge en vägbeskrivning bara genom att dansa?

har en bredd som få andra och älskar att sätta
sig in i nya ämnen. Dessutom är han en väldigt
duktig konferencier och moderator. Nu i år

Genom sketcher, dialoger, bilder och sånger, och med ingående sakkunskaper

2013 fick Jesper det stora radiopriset som Årets

i ämnet och tilltagna portioner humor löser Anders och Jesper svenskarnas

Folkbildare!

kommunikationsproblem med världens naturligaste metoder.

Längd: 30, 45 eller 60 minuter
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