Välkommen till

Festkväll på Mässan
fredag 21 oktober kl 19.30-01.00

På programmet:

Dysleximässan i Malmö

Irländsk musik. God mat-buffé
Åldersgräns 18 år
Biljetter finns endast till förköp

Det irland-svenska bandet Arísh underhåller oss
Dyslexiförbundet FMLS, Vintergatan 2, 172 69 Sundbyberg.
08-665 17 00. forbundet@dyslexi.org www.dyslexi.org

Fredag 9-18

Lördag 9-16

Välkommen!

INTRÄDE:

Dyslexiförbundet FMLS och Skriv-Knuten
i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten-SPSM,
Solna stad och ABF inbjuder till
Dysleximässan i Solnahallen 21-22 oktober 2016.

200 kr för en eller två dagar
Medlemmar och barn under
18 år gratis. I entreavgiften
ingår 40 föreläsningar och
cirka 50 utställningar.

För fullständigt program och tider se www.dyslexi.org
Ta chansen att lära dig mer om
läs-, skriv- och räknesvårigheter.
På plats under årets Dysleximässa finns ett
50-tal utställare som demonstrerar
alternativa verktyg, presenterar metoder,
läromedel och delar personliga erfarenheter.
Delta i någon av våra workshops eller välj
mellan ett 40-tal intressanta föreläsningar
av bland andra:
•Nassim al Fakir, programledare, musiker och skådespelare,
pratar om sin dyslexi
•Hjärnforskaren Torkel Klingberg om hjärnans möjligheter
•Logopeden Johanna Kristensson om appar och andra verktyg
•Skandias hållbarhetschef Lena Höök om utanförskapets pris
•Läsfrämjaren Elisabeth Reslegård och författaren Torbjörn Lundgren om kampanjen som gjorde dyslexin känd bland allmänheten
Under mässan delar vi även ut Dyslexipriset 2016. Glöm inte att
nominera innan den 20 september! dyslexipriset@dyslexi.org

Vid frågor om mässan -kontakta
Inger Rålenius 08-665 17 08 inger.ralenius@dyslexi.org

Det går inte att anmäla sig till
mässan, men du kan förköpa
din biljett om du vill.
Workshops kostar 200 kr/st
utöver entréavgiften, endast
förköp. Workshops hålls i ett
mindre rum med max ca 20
föranmälda personer.
Workshops innehåller praktiska
moment där deltagarna aktivt
får prova på något under
ca 1,5 timme.

OM DU INTE ÄR MEDLEM
- GÖR SÅ HÄR.
Vill du gå på mässan är det
enklaste att du snarast blir
medlem i förbundet. Bli det via
vår hemsida eller i entrén till
mässan. Medlemskapet kostar
200 kr för ett år.
För summan går du in gratis på
Dysleximässan och får tidningen Läs & Skriv i 1,5 år.

Ungdomar under 25 år med eget
hushåll betalar 75 kr.
Skolor kan bli stödmedlemmar för
500:- per år. På ett sådant
medlemskap kan tre personer delta
gratis på mässan.

