
	  Tangent	  Danmark	  –	  
Efterårsmøde	  2016	  
afholdes	  i	  	  samarbejde	  
med	  The	  Ladies	  i	  dagene	  
23.	  og	  24.	  september	  på	  
Dragør	  Fort	  

Fredag	  den	  23.	  september:	  
Ankomst	  og	  tjek	  ind	  på	  badehotellet	  fra	  kl.	  
15:00.	  
Kl.	  18:00-‐01:00:	  Middag	  m.	  2-‐retter	  samt	  øl,	  
vin,	  vand	  og	  kaffe/the	  ad	  libitum.	  	  
Der	  spilles	  op	  til	  dans	  J	  

Lørdag	  den	  24.	  september:	  
Kl.	  08:00:	  Dragør	  badeanstalt	  for	  de	  
morgenfriske	  (med	  eller	  uden	  badetøj),	  
derefter	  morgenmad.	  
Kl.10.00:	  Alle	  mødes	  ved	  Dragør	  Fort	  til	  
byvandring	  blandt	  mange	  velbevarede	  
historiske	  bygninger.	  
Kl.	  11.30	  (Dragør	  Fort):	  MINI	  KVINDE-‐
KONFERENCE	  med	  fokus	  på	  kvinden	  i	  
samfundet	  i	  dag.	  

Vi	  vil	  igennem	  dagens	  indlæg	  udfordres	  og	  
søge,	  at	  blive	  klogere	  på	  og	  finde	  frem	  til	  
hvordan	  kvinders	  offentlighedsprofil	  styrkes	  
og	  hvordan	  kvinders	  viden,	  erfaring	  og	  
ekspertise	  synliggøres.	  Hvordan	  definerer	  vi	  
os	  selv?	  Hvilken	  rolle	  spiller	  vi	  i	  udfordringen	  
med	  kvinders	  undertrykkelse	  i	  
verdensbilledet?	  Tager	  vi	  vores	  ansvar	  -‐	  eller,	  
er	  vi	  "blevet	  en	  flok	  satte	  kvinder	  der	  bare	  
helst	  vil	  hygge	  os"?	  

Vi	  får	  bl.a.	  besøg	  af:	  Nina	  Groes,	  direktør	  for	  
KVINFO	  -‐	  som	  bringer	  viden,	  research	  og	  
analyse	  om	  ligestillingsdebatten	  ind	  som	  en	  
definerende	  værdi	  i	  vores	  samfund	  -‐	  læs	  evt.	  
mere	  på	  www.kvinfo.dk.	  Og	  af:	  Heidi	  
Hultgreen,	  der	  studerer	  socialvidenskab	  på	  
Roskilde	  Universitet	  og	  som	  vil	  præsentere	  os	  
for	  forums	  spil,	  hvor	  emnernes	  kompleksitet	  
kan	  folde	  sig	  ud.	  Glæd	  Jer	  til	  et	  Efterårsmøde	  
sprængfyldt	  med	  potentiale	  for	  udvikling.	  

Der	  serveres	  frokost	  undervejs,	  2	  små	  retter	  
inkl.	  1	  øl/vand.	  
Når	  det	  detaljerede	  program	  er	  fastlagt	  
sendes	  en	  digital	  invitation	  direkte	  til	  alle	  
medlemmer	  af	  Tangent	  Danmark.	  Mødet	  
slutter	  kl.	  17:00.	  

Tilmelding	  og	  det	  praktiske:	  
Priser:	  
Fredag	  kr.	  495.-‐	  
Lørdag	  kr.	  295.-‐	  
Begge	  dage	  kr.	  750.-‐	  
Dertil	  kommer	  overnatning	  inkl.	  morgenmad	  
Dobbelt	  værelse	  850.-‐	  (425.-‐	  pr.	  pers.)	  
Enkelt	  værelse	  750.-‐	  
Se	  mere	  på	  www.badehotellet.dk	  
Der	  fordeles	  efter	  først	  til	  mølle	  princippet.	  
	  
Ovenstående	  bestilles	  på:	  
www.tangentdanmark.nemtilmeld.dk/1	  	  
	  
Tilmeldingsfrist	  
Søndag	  den	  4.	  september	  2016	  	  
	  
Kontaktpersoner	  fra	  The	  Ladies:	  	  
Alice:	  LK@TANGENTDANMARK.DK	  
Mette:	  40815108	  


