Hej!
God fortsättning! Detta mail sänds till våra medlemsorganisationer SBK Blekinges
distrikt, SBK, SKK, SHU i Blekinge och östra Skåne.
Vi har efter mycket huvudbry äntligen den glada nyheten att vi kan erbjuda er den
fina föreläsningsserien ”Tänk om hunden kunde tala” med Per Jensen, Åsa Nilsonne
och Kenth Svartberg som hålls i Folkets Hus i Stockholm, som ett startskott för
firandet av Svenska Brukshundklubben 100 år!
Föreläsningarna kommer att sändas som en streamad direktsänd video-sändning
exklusivt på ett antal platser runt om i Sverige genom ett samarbete mellan
Studiefrämjandet och Svenska Brukshundklubben och där även vi i Blekinge nu kan
erbjuda en direktsändning i Lokstallarna (stora salen) i Karlshamn på lördag den 13
januari kl. 13-18. Dörrarna öppnas 12.30. Kostnad 100 kr per person inkl en fika.
Mellan föreläsningarna finns tid för diskussion och reflektion i ämnet och det finns
möjlighet att lämna in frågor till Studiefrämjandet att föra vidare till föreläsare och
SBK. Frågorna kommer inte att kunna behandlas under dagen utan sänds vidare för
att tas upp vid senare tillfälle lokalt ute på klubbarna.
Anmälan är bindande och görs på vår hemsida. Faktura sänds via e-post. Om någon
klubb vill anmäla flera personer samtidigt får ni kontakta mig på
Rosita.andersson@studieframjandet.se
Vänligen sprid inbjudan till i första hand era instruktörer, styrelsemedlemmar och
andra aktiva i era respektive klubbar. Finns det plats över kan även övriga
hundintresserade på era klubbar erbjudas plats.
Länk till vår web med mer info och anmälan.
http://www.studieframjandet.se/Kurs/karlshamn/T%C3%A4nk-om-hunden-kundeprata-streamat-jubileumssympo/711591/
Presentation av föreläsarna
www.studieframjandet.se/Hitta-ditt-intresse/Djur--natur/Hund--husdjur/SBK-100
Datum: Lördag 13 januari
Plats: Lokstallarna i
Karlshamn <link>http://www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Upplev/Kultur/Lokstallarna/
</link>
Tid: 13.00-18.00 (dörrarna öppnas 12.30)
Program för dagen:
Kl. 12.30 Dörrarna öppnas
Kl. 13.00 Föreläsningarna startar
Kl. 14.45 Kaffepaus och mingel

Kl. 15.15 Föreläsningarna fortsätter
Kl. 18.00 Avslutning
Vid det lokala arrangemanget visas en direktsänd streaming av det pågående
arrangemanget i Stockholm. Vi anpassar pauser som sker vid symposiet på Folkets
Hus i Stockholm. Det kommer inte att finnas möjlighet att ställa frågor eller på annat
sätt kommunicera med föreläsarna.
Inträde: 100 kr (inkl. kaffe/the o smörgås). Bindande anmälan och faktura via mail.
Vi ber om ursäkt att anmälningstiden blir knapp men hoppas att många har möjlighet
att delta ändå.
Varmt välkomna!
Studiefrämjandet

