27/8, Societetsparken kl 14-18

Missa
inte!

Program Speakers corner
& öppenhetscafé
Fyra timmar non stop med korta tal, klokskaper och
erfarenheter kring praktiskt fredsarbete. Moderator Lovisa
Jacobsson. Vid scenen har vi laddat upp med soffor och kaffe
där det finns möjlighet att fortsätta samtala och utveckla idéer
med nyfunna vänner. En mötesplats där allt är möjligt.
14.00: Hans Abrahamsson, forskare

fred och utveckling ger oss en
överblick av det globala läget just nu,
människor i rörelser med och mot
sin vilja, utmaningar & möjligheter.
Hur kan vi ta tillvara på alla de
resurser och livschanser som vi alla
bär på? Vad tror du? Kom och var
med! 30 min snack & 10 min dialog.
14.45: Suad Ali, supertalang om

fred och vad du och jag kan göra
för att denna plats ska bli bättre att
leva på.

iniativ: Samtalstekniker – Vad är
ditt ansvar i samtal med en annan
människa?
16.35: Himlekören – sjunger Laleh

& Afzelius.

16.45: Företagarna: CSR-arbete

i praktiken. Jonna Burman,
koordinator på Nilson Group.

17.00: Björn Natthiko Lindeblad,

den som växer i visdom.

17.10: Micke Gunnarsson

15.00: Martin Bäcklin – gör sin grej.

12 min musikalisk inspiration.

sprider kärlek och presenterar
Fredsugglan, på uppdrag för fred
och fröjd.

15.15: Lou Rossling: omtyckt

17.20: Helén Andersson, Singel

pedagog och efterfrågad talare.
12 min hardcore inspiration: att se
möjligheter och göra något av dem.
15.30: Blerim Salihi, entreprenör

och brobryggare från Forza
of Sweden på temat ”I ett
mellanförskap kan magi uppstå”.
15.45: Mathias Frenzel, Öppna

Företag: Utmaningar och
möjligheter kring företagande och
öppenhet. Hur gör man?
16.00: Jon Lindén, Potential.vbg:

lokalt entreprenörskap och globala
affärer.
16.15: Anna Rask Sanchez: 8 min

ren fakta om hur vår hjärna funkar
och hur vi kan träna den till mer
öppenhet.
16.25: Tor Hansson & Tim

Andersson, Nexters Leadership

i Sverige. Om att skapa fred i det
lilla perspektivet.
17.30: Bert-Ola Bergstrand, Nordic

Impact: Trust is the new Oil.
17.40: Michael Sillion,

framtidskapten, 8 minuter om
verktyg för att skapa en öppen
framtid.
17.50: Alvaro Susena, copywriter

på Treativ. Om kommunikation och
kompetensmäklande mellan olika
kulturer som leder till arbete.
18.00 Slut och vi drar oss bort mot

konsertområdet.

Notes for Peaces vänner

Vagabond, Företagarna, Treativ,
Potential.vbg, Öppna Företag,
Röda Korset, Kinnarps, COOP
och Nexters erbjuder denna scen
tillsammans med dig.

