MEDLEMSMØDE I TÓRSHAVN
Dansk Dystoniforening inviterer til medlemsmøde, foredrag og middag
Lørdag

den 19. september 2020, kl. 14.00 på Hotel Hafnia, 4-10 ARVEGUR Tórshavn

Program for dagen:
Kl. 14.00 Ankomst og registrering
Kl. 14.20 Kaffe/kage og velkomst v. Dansk Dystoniforening
Kl. 14.30 Status på foreningen, valg af ny kontaktperson på Færøerne, tak til Simona
Kl. 15.00 Foredrag ved Monika fra Dystonia Europe
Kl. 15.45 Pause
Kl. 16.05 Foredrag og spørgsmål fortsat
Kl. 16.50 Gruppe billede til Awareness Day - Jump for Dystonia & pause
Kl. 17.30 Spisning
Kl. 19.00 Dessert & Live musik med Kasper Buch & Nigel Ray Beck
Kl. 20.30 - 21.00 Tak for i dag
Monika Benson
Monika Benson er administrerende direktør for Dystonia Europe, hun
blev som formand for Dystonia Europe i 2007 og er siden blevet
ansat. Inden da var Monika Benson med i den svenske bestyrelse i 10
år. Monika Benson vil fortælle om hvad Dystonia Europe laver, hvad
de gør for os europæiske dystoni foreninger, hun vil fortælle om
forskningen, om My Dystoni app og meget mere. Da september
måned er Awareness dag tager vi et Jump for Dystonia billede som vi
håber i alle vil være med på.
Kasper Buch
Kasper Buch er tekstforfatter og forsanger i bandet Southern
Sound,har de seneste år markeret sig på den danske musikscene
som solist. Kasper har komponeret og udgivet 2 singler i eget
navn, 3 albums og 6 singler med Southern Sound. Til mødet
optræder han solo.Bandet Southern Sound har eksisteret siden
Tønder Festival 2015 og har netop udgivet deres 3. album
“Memories”.
Nigel Ray Beck
Nigel Ray Beck er Engelsk/Amerikansk singer/songwriter og storyteller, fra
Weymouth England, med base i Danmark. Hans sange er storytelling i
øjenhøjde og tager udgangspunkt i oplevelser, observationer, situationer
og mennesker som har gjort et indtryk. Hans seneste CD ”13 Four Minute
Songs” er optaget i hans eget studie The Red Room.

Er der blandt deltagerne særlige hensyn omkring maden bedes dette oplyst ved tilmelding.
Til middagen vil der være et glas vin til henholdsvis forret og hovedret samt kaffe/the til
desserten.
Vi har bestilt et lokale, hvortil det er muligt at komme i kørestol.
Arrangementet er gratis for medlemmer. For ægteskab medlem 2 deltagere og enkelt
medlemskab 1 deltager. Hvis man gerne vil have en ekstra med er der mulighed for at
opgradere sit medlemsskab til ægtefælle for 50,- kr. Der er også mulighed for et
støttemedlemsskab. Det koster 400 kr. for ikke medlemmer.
Vi glæder os til at se jer alle, og vi håber på et rigtig godt møde.
Tilmelding senest d. 1. september 2020 til Pia Vejle på mail: pia@dystoni.dk eller ved at
ringe til jeres kontaktperson Simona Nielsen, tlf.: 259178 . Nedenstående oplysninger skal
oplyses ved tilmeldingen (med blok bogstaver)
Navn: ………………………………………………………….
Adresse: ………………………………………………………
Antal …………Tlf. nr/mail.: ………………................Medlemsnr.: …………

