Den 15:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 1–2 juni 2015

Välkommen till 2015 års kommunikationskarneval på temat

AKK och flerspråkighet.
Årets huvudföreläsare:
Professor Dr Juan Bornman från universitet i Pretoria i Sydafrika och Eva-Kristina Salameh,
med. dr och legitimerad logoped, Lunds universitet.

Ytterligare en av konferensens huvudtalare är EvaKristina Salameh, med. dr och legitimerad logoped,
Lunds universitet.
Konferensavgift
Kostnad för konferensen är 3 500 kronor (exklusive
moms). I priset ingår förutom föreläsningar och

Information
Den praktiska delen av konferensen sköts av Thomas
Kollberg som arbetar på Social resursförvaltning
i Göteborgs Stad. Det är honom du vänder dig till
om allt som rör anmälningar och utställarmedverkan. Han nås på telefon 031-367 97 75 alternativt
thomas.kollberg@socialresurs.goteborg.se

Det färdiga programmet kommer att skickas ut i slutet av
februari. Du kan redan nu reservera plats på konferensen, anmälan är inte bindande, men du är
garanterad en plats.

December 2014
Webb

Utställarinformation
Utställaravgiften är 4 000 kronor (exklusive moms)
per person. I priset ingår utställarplats, möjlighet att
delta i alla föreläsningar, all förtäring förutom festmiddagen. Som utställare har du möjlighet att ha
miniseminarier, som riktar sig till dem som enbart
besöker utställningen (antalet utställarplatser är begränsade).

141215-001-130

En av årets huvudföreläsare är Professor Dr Juan
Bornman från universitet i Pretoria i Sydafrika. Juan
Bornman kommer, förutom huvudtemat, även att
prata om våld och övergrepp mot personer i behov
av AKK. Hon leder för närvarande ett projekt kring
detta där hon utbildat ett stort antal personer inom
polis- och domstolsväsendet i Sydafrika.

seminarier all förtäring förutom festmiddagen. För
dig som är brukare, anhörig eller närstående och deltar som privatperson är priset 1 500 kronor (exklusive
moms). Medlemmar i ISAAC får 300 kronor rabatt.

Göteborgs Stad Grafiska gruppen

Vi har åter glädjen att hälsa dig välkommen till
Göteborg. Vår ambition är som alltid att karnevalen
ska vara ett forum och en mötesplats för alla som
arbetar och verkar inom området funktionsnedsättning. Fokus ligger på kommunikation och årets konferens har som huvudtema: AKK och flerspråkighet.
Dagarna kommer att vara fyllda med föreläsningar,
seminarier och utställningar. På kvällen har du chansen
att mingla och umgås med kolleger från hela landet.
Även i år kommer konferensen att hållas på Clarion
Post Hotel, som ligger centalt i Göteborg.

