
 Inspirations- og Ambassadørsmøde  
                                   NORDISK ALLKUNST – KIK  2019 

                  Fuglsøcentret 22-24/3. 
 

Kære Ambassadører i Sverige, Norge, Finland, Island, Danmark...! 
 
  Så er går vi ind i den sidste fase i vores forberedelse arbejde til KIK-festivalen 2019. Vi skal denne gang mødes 
på Fuglsøcentret for at på stedet planlægge og fordele vores opgaver. Vi kommer til at øve os i at være dem som 
byder velkomme og kan gi alle deltagere fra de forskellige steder den hjælp som de behøver. Vi skal synge 
sammen og måske bliver det også tid til en dans eller to...med andre ord, det bliver arbejde og hygge i en fin 
blandning. Det er også vigtigt at vi ambassadører lærer hinanden  at kende så at vi under festivalen arbejder godt 
sammen...og sidst men ikke mindst, at vi selv bliver inspireret til at fortælle venner og kolleger på vores steder 
om KIK-festivalen 2019. 
 
Fredag d. 22/3.         Ankomst om eftermiddagen. 
 
Kl. 18.00                Aftensmad 
Kl. 19.00   Velkommen til Inspirations- og Ambassadørsmøde på Fuglsø  
   Præsentationsrunde / Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra.  
               KIK-2019 / Program for festivalen.             
Kl. 20.30   Afslut for i dag.  
  
Torsdag d. 23/3.  

 
Kl.   8.15                Morgenmad 
Kl.   9.00               Præsentation af dagens arbejde / Tanker om teamet ”At mødes over grænser” 
Kl.   9.30  Workshop...”At og blive set...”  
Kl. 10.30                       Kaffepause 
Kl. 11.00                   Workshop...”At se og blive hørt...”  
Kl. 12.00                  Frokost 
Kl. 13.30  ”Den nordiske ton” / Sang med Jette Rymer.   
Kl. 14.30                  Gruppearbejde    
Kl. 16.00   Fremlæggelse af gruppearbejde 
Kl. 17.30  Aftensmad 
Kl. 20.00                Koncert på Fuglsø!  
  
Søndag d.  24/3.  

 
Kl.   8.15                    Morgenmad 
Kl.   9.00                   Opsamling og fremtid. 
Kl.   9.45                   Hvad tager vi med os...                                        
Kl. 10.30                  Afslut  
 

 Pris for deltagelse, mad og overnatning 1000 kr   
Mærk indsætning med «Inspiration-Fuglsø 2019» 

Indsættes på konto: 
 

Kontohavare : Läkepedagogik och Socialterapi 
Konto : Anfordringskonto 84011515958 
IBAN kontonummer : DK7684010001515958 
SWIFT-adresse/BIC : MEKUDK21 

 
Tilmelding til:  ferm.sonny@gmail.com senest d. 25/1 2019! 
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