KREDS FYN arrangerer
fyraftensmøde

26. oktober 2017 i Odense
”Brænd igennem med dine budskaber – tips til mundtlig
formidling”
v./ Mia Lichtenstein og Cathriona Cantio
At brænde igennem med sine budskaber handler om nærvær og engagement, men også om at
kunne følge nogle enkle tips og redskaber. Kom og hør to formidlingsprisvindende kolleger
formidle deres budskaber og tricks om formidling.
Mia Lichtenstein og Cathriona Cantio er begge cand. psych. og ph.d. ved Psykiatrien i Region Syddanmark og
Institut for Psykologi, Syddansk Universitet. Vi brænder for vores arbejde som forskere og psykologer, og vi har
en særlig passion for at formidle vores viden. Vi kan tale i timevis, men vil kondensere vores allerbedste
budskaber og formidlingstips ned til en intens time med ord, krop, øvelser og power points til at understøtte
showet. Vi glæder os enormt til at fortælle og vise vores fagfæller, hvad der virker (og ikke virker), når man
mundtligt skal videregive budskaber i form af foredrag, undervisning eller interviews. Vi garanterer godt humør,
højt tempo og plads til diskussion.
På vores hjemmeside kan du læse mere om de formidlingsopgaver, vi tidligere har varetaget.
http://formidling.nu

Tid og sted:
Torsdag d. 26. oktober kl.17.00 siger vi velkommen til oplæg ved Mia og Cathriona. Dørene åbnes
Kl. 16.30, så man lige kan nå og ankomme og sige hej til hinanden.
Omkring kl. 18.30 spiser vi sandwiches fra Lagkagehuset. Der bliver også serveret øl, vin og
sodavand.
Det hele foregår hos Fyns Psykologpraksis, Baumgartensvej 46, 5000 Odense C.
Deltagergebyr:
Arrangementet er gratis for medlemmer af Kreds Fyn.
Tilmelding:
Senest 18. oktober. Tilmelding sker via mail til dp.kreds.fyn@gmail.com med navn,
medlemsnummer samt oplysning om hvorvidt du ønsker at spise med, da vi forudbestiller maden.
Der er begrænset antal pladser, så meld dig endelig til nu… Skriv ”brænd igennem” i emnefeltet på
e-mailen.
Arrangører:
DP Kreds Fyn / Tina la Cour

