Det store afdansningsbal

I PROJEKT HOLD FAST

Kære Kollega

Vidste du, at Projekt HOLD FAST sluttede som Europas største socialfondsprojekt
nogensinde med over 20.000 deltagere og 2500 medarbejdere involveret?
Sammen har vi en guldgrube af erfaringer, som fortjener at blive en aktiv del af dine og
vores handlinger i fremtiden. Derfor inviterer vi dig personligt til en helt ualmindelig
afslutningskonference, nemlig Det store afdansningsbal i Projekt Hold Fast
- tirsdag den 17. september 2013 fra kl. 9.30-15.15 på Koldinghus.
Hvorfor vil vi rigtig gerne have dig som gæst?
Vi ønsker at samle en række mennesker, der via deres job og erfaring har stor betydning for, at stadig flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Mennesker, som
samtidig har muligheden for løbende at tilpasse indsatserne, så de hele tiden matcher
en ungdomskultur i forandring. Vi har udpeget dig som en af disse.
Hvordan kan du bidrage og lukrere?
Som du vil se på vedlagte ”Balkort” er det vores store ønske med Afdansningsballet at
bibringe dig viden, inspiration og handlekraft til at ”danse selv de vanskeligste trin” i
lignende projekter i fremtiden. I den forbindelse kan du glæde dig til:
• aktivt at udveksle erfaringer med ligesindede.
• at høre en række spændende oplægsholdere (endda nogen, du ikke er vant til at høre!).
• at hjembringe inspirationsmaterialer, du kan bruge i hverdagen.
• at tage del i et forfriskende utraditionelt arrangement, hvor vi sammen forener de
”traditionelle og moderne måder at danse på”.
Hvordan melder jeg mig til?
Invitationslisten er laaaaaang, og vi har kun 250 pladser, så skynd dig at melde dig til
dette energifyldte afbræk fra hverdagen. Tilmelding sker på kbkj@ibc.dk
De bedste hilsner
Afdansningsballets ”Hof-koreografer”
Kirsten Bach Kjeldal		

Hanne Paustian Tind

P.S. Som det hører sig til ved afdansningsballer, er påklædningskodekset: ”Galla Light”
- forstået som pænt tøj fra skabet. Dansesko er dog unødvendige trods temaet.
P.P.S. Har du spørgsmål, kontakt da Kirsten Bach Kjeldal på kbkj@ibc.dk el. 24 46 15 21

GLÆD DIG TIL AT DANSE MED:
08.30 : Velkomstkomitéen,
som byder dig inden for på slottet og på den friske morgenkomplet.
09.30 : Den kreative vanebryder, Thomas ‘VovemoD’ Lütken,
der som dagens konferencier sætter rammer og kulør på dagen.
09.40 : Regionsrådsformand for Region Syddanmark, Carl Holst,
som officielt åbner ballet.

DEL 1 - HVORDAN ER DET GÅET?
09.50 : Styregruppeformand, Stig Holmelund,
som akkompagneret af Kirsten Bach Kjeldal giver dig overblik over
de aktiviteter, der er gennemført, og hvad der virker.
10.30 : Kaffebryggeren, som byder på en lille kaffepause
10.50 : 249 ligesindede,
der deler erfaringer med dig - ansigt-til-ansigt.
11.30 : Projektholder, Ulrich Skytte,
som uddeler priserne i HOLD FAST AWARDS 2013.
12.00 : Hofkokken,
der byder på Det store afdansningsbals noget utraditionelle frokost.

DEL II - INSPIRATION TIL FREMTIDEN
13.00 : En af følgende 4 eksperter/indlægsholdere:
› Martin Dahl og Karin Dam Nielsen fra KOLD College i Odense,
som byder op til ”At lære af eleverne - nye perspektiver på screening og psykoedukation”.
› Peder Hjort-Madsen fra Roskilde Universitetscenter,
som byder op til ”Deltagelse og fastholdelse i et skole- og ungdomskulturelt perspektiv på
erhvervsuddannelserne”.
› Kevin Mogensen fra Roskilde Universitetscenter,
som byder op til ”Hold fast - hold ud eller hold igen - Drenges problemer med uddannelse”.
› Biografdirektøren,
der inviterer til premiere på ”HOLD FAST - THE MOVIE”.

DEL III - FRA ERFARING TIL HANDLEKRAFT
14.00 : Repræsentanter fra Folketingets erhvervs- og uddannelsespolitiske udvalg,
som på Folketingets vegne modtager projektets anbefalinger og ønsker fra Hanne Paustian Tind.
14.15 : Kolleger fra din egen organisation,
der sammen med dig drøfter, hvilke handlinger projektets og dagens erfaringer skal føre til.
Vi udsender denne invitation pr. mail også, og her kan du se, hvem der er inviteret fra din organisation.
14.50 : Hemmelige gæster, som afslutter dagen med manér.
15.15 : Ballet lukkes

