DEBAT ARRANGEMENT PÅ IBOS MED MULIGHED FOR SPISNING
EFTERFØLGENDE

Tirsdag den 27. august klokken 16.00-20.00.

Vi har et debatarrangement med titlen:
’blindehumor – lige i øjet’ ved Hanne Skipper og Ove Gibskov.
Arrangementet afholdes i samarbejde med SUKA.

Debatarrangement om Humor
Hanne Skipper og Ove Gibskov er begge erfarne foredragsholdere og har optrådt med blindehumor i
forskellige kulturelle og andre sammenhænge. Inden arrangementet på IBOS, kommer de lige fra
Kulturmødet Mors, hvor de skal optræde med en samtale om, hvordan de bruger humoren, når de bevæger
sig ude i det ’seende’ samfund. De vil i en causerende form give eksempler på humor om blinde, som er
lavet af både blinde og seende og fortælle om egne oplevelser som viser, hvordan virkeligheden ofte overgår
fantasien. Og de vil invitere til dialog og debat om deltagernes egne oplevelser og erfaringer. Målet er at vi
sammen bliver klogere på hvordan man med humor både kan skabe afstand og nærhed, overskride tabuer,
aflive myter og nedbryde fordomme om blinde
Vi håber at se rigtig mange af jer, men husk at tilmelding er nødvendig hvis du ønsker at spise med.
senest den 23. august klokken 12.00 så Per, vores kok, ved hvor mange han skal lave mad til. Det koster
60,- at deltage i fællesspisning, som betales i døren (kan betales med Dankort eller kontant)
Tilmeld dig til fællesspisninger på dette link eller ring og tilmeld dig hos Annemarie Enevoldsen på telefon 39
45 23 13.

PROGRAM
Klokken 16.00 - 16.30 Kaffe og lidt til munden i hallen
Klokken 16.30 - 17.45 - Debatarrangement
Klokken 18.00 Fællesspisning i kantinen
Klokken 20.00 Aftenen slutter I hallen, ved kaffemaskinen, vil du
fra klokken 19.30 kunne få hjælp til at finde bestilt hjemtransport
og kan evt. aftale at følges med andre deltagere fra
fællesspisningen.

Gode idéer og spørgsmål kan stilles til Benedikte Luggin på mailadressen j71n@kk.dk

