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Välkommen till 2011 års
Kommunikationskarneval på temat
”AKK i ett livsperspektiv”
I år är det 10-årsjubileum för karnevalen!
Detta kommer vi givetvis att uppmärksamma.
Främst genom att göra karnevalen så bra som
möjligt, kryddad med en och annan överraskning.

Föreläsare
Föreläsarna är som alltid valda med omsorg
utifrån sin kompetens och förmåga att förmedla
sin kunskap på ett engagerat sätt.
Årets huvudtalare är Susan Balandin, leg logoped, professor.
Hon kommer från Australien men är just nu verksam vid
Molde universitet i Norge. En annan av våra storföreläsare
är Thor Sandmel, också han från Norge.

Årets tema:
"AKK i ett livsperspektiv"
Konferensens syfte och grundtanke
är att vara ett forum och en mötesplats
för både brukare, närstående och profesionella med intresse för dessa frågor.
Fokus ligger som alltid på
kommunikation.

Under konferensen har vi också glädjen att visa pjäsen
”Autist – javisst!” med Östra Teatern från Stockholm.
En framträdande del av karnevalen är parallella seminarier,
speciellt utvalda efter konferensens tema.

Konferensen hålls även i år på:

Du som deltagare…

Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg

ges möjlighet att få ny kunskap och inspiration genom
föreläsningar, seminarier, möten och kulturupplevelser. Träffa
utställare från hela landet och testa senaste nytt.

Det färdiga programmet kommer i slutet av februari.
Du kan redan nu reservera plats på konferensen
(ej bindande – men du är garanterad en plats).
Du reserverar plats på:
www.goteborg.se/dalheimershus
– klicka på aktuella konferenser
eller maila till:
thomas.kollberg@socialresurs.goteborg.se

Konferens & utställaravgift
2900 kronor per person.
Förutom föreläsningar, seminarier, förtäring under
konferensen ingår också festmiddagen. Medlemmar i
ISAAC får 300 kronors rabatt. Priset är exklusive moms.

Eftersom Kommunikationskarnevalen firar 10 -års jubileum
2011 ingår festmiddagen i konferensavgiften denna gång.
Festen hålls på Kajskjul 8 mitt på Göteborgs hamnstråk.
God mat, marin miljö och härlig musik utlovas!

Du som utställare…
har chansen att träffa nyfikna, vetgiriga människor från hela
Sverige som vill veta allt om dina produkter och varför de skall
välja just ditt företag.

Missa inte vårt erbjudande
”Kom 4 från samma arbetsplats/ förening – betala för 3”

För information, utställarplats och programbeställning kontakta: thomas.kollberg@socialresurs.goteborg.se

