Temadag för bibliotekspersonal, pedagoger, folkbildare med flera i Jämtland Härjedalen

Funktionsvariation – om allas rätt att
vara olika
Onsdag 31 maj – inbjudan och program
09.30

Registrering och fika (i foajén vid entrén)

10.00

Teater Barda ger föreställningen ”Bardas 10
budord”. Föreställningen är deras hittills mest
innerliga och utmanande scenkonststycke. Den
sammanfattar vilka de är och vad de står för!

11.15

”Vilka vi är och vad vi står för”. Henrik Ögren
(verksamhetsledare) och några av Bardas
skådespelare berättar om teaterns arbete och
publiken får möjlighet att ställa frågor.

12.00

Lunch

13.00

Fredrik Westin, ”Jag är inte pappa till en
skitunge, jag är pappa till Stålmannen” – om
att vara förälder till ett barn med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

14.00

Kort paus

14.15

”Allas rätt till delaktighet i textsamhället”.
Ullabritta Engström från Vilja förlag berättar
om deras bokutgivning och om den övertygelse
de arbetar efter.

15.00

Avslutning och fika

Se mer om föreläsarna nedan

Plats:
Östersund, OSD Folkets hus
Frågor och anmälan:
Catarina Lundström, 070-254 75 87
catarina.lundstrom@regionjh.se
Kostnad:
Programmet är kostnadsfritt inkl. föroch eftermiddagsfika, lunch på egen
hand.
Anmälan:
Senast 2017-05-22 till Catarina
Lundström, se kontaktuppgifter ovan.

Om de medverkande:

Teater Barda
Teater Barda är en scenkonstgrupp där skådespelarna har
uppenbara artistiska drag och dessutom ett handikapp, en
utvecklingsstörning, ett funktionshinder eller vad man nu ska
kalla det. Skådespelarna arbetar halvtid på Estrad Norr och
Teater Barda har snart spelat 450 föreställningar på turné,
främst i Jämtland och Härjedalen, men även i resten av
Norrland och Sverige. Två filmer med Teater Barda har visats
på SVT, senast sommaren 2015 då ”De sociala kongresserna”
visades i ”K-Special”. Deras senaste föreställning är ”Bardas
10 budord”.
Fredrik Westin
Fredrik Westin är utbildad marknadsekonom. Han har tidigare
jobbat som bl.a. social- och personalchef, men har också varit
kommunchef i Ånge kommun. Den stora passionen är musik
och Fredrik Westin är idag verksam som musiker, rockare och
låtskrivare. Han har även gett ut två diktsamlingar, ”Våta
tårars eld – 100 haiku” och ”Sjörapport från inlandet”. Mest
av allt är han nog ändå pappa, en roll han med glädje talar
om.
Ullabritta Engström
Ullabritta Engström arbetar på Vilja förlag där hon har rollen
som specialpedagog. Hon arbetar med inlärning, tal, språk
och kommunikation som specialitet. Vilja förlag vänder sig till
personer som av olika skäl har svårt att läsa. Förlaget har en
övertygelse, alla måste lära sig läsa. Lättläst litteratur handlar
Lättläst handlar om mer än bara böcker, det är också en fråga
om demokrati.

Välkomna!

