
Lukket arrangement.

Duka-EvEnt
Fredag 12. april 2013
Tornhøjskolen · Tornhø

jvej 1 · 9220
 aalborg Øst

Standup-komiker

Omar Marzouk
udfordrer deltagerne med et spændende indlæg

Program
Kl. 17.00: Velkomst og fælles oplæg
 Glæd dig - til et uforglemmeligt foredrag med
 standup-komiker Omar Marzouk”
Kl. 18.30: Spisning
 Med tid til uformelle diskussioner afledt af foredraget.

Kl. 19.30: Workshops
 Vælg mellem en pallette af spændende Workshops, bl.a.:

 l  Aalborg Kommunes faciliteter

 l  Lad dig udfordre i Tornhøjskolens nye aktivitetshal

 l  Hør, hvordan du aktivt bruger Facebook og andre sociale 
  medier

 l  Oplev foreningsmangfoldighed i Aalborg Øst, fra danse-
  grupper til bydelsmødre

 l  Bliv klogere på Aspergers m.v.

 l  Mød udenlandske spejdere og hør om spændende projekter 

 l  Holdånd i ledelse og bestyrelse, inddragelse af forældre og
  meget mere

Kl. 21.30: Caféen åbner

Kl. 22.30: Afslutning

Pris pr. deltager er DKK 100. 
Tilmelding i perioden 10. februar  - 15. marts på Kvarterværkstedet, Fyrkildevej 7, 
9220 Aalborg Øst, eller online via vores hjemmeside, hvor du løbende kan finde mere 
detaljerede informationer. Tilmelding er “først til mølle” princippet.

I BUS tror vi på, at hvis fundamentet - gode ledere - er til stede, følger medlemstallet næsten 
automatisk. Vi vil med DUKA-EVENT 2013 skabe kontakt og forståelse mellem organisation-
erne bag BUS-Aalborg og borgerne i Aalborg Øst. Vi vil give deltagerne en FED oplevelse, der 
gennem forståelse for hinandens forhold giver inspiration til nye og anderledes aktiviteter.

 

DUKA EVENT 
20. januar 2012 

Eksklusivt for korpsene i Aalborg Kommune 

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd 
i Aalborg Kommune (B.U.S) er arrangør og øn-
sker at stoppe den negative udvikling i korpse-
nes medlemstal ved at sætte gang i fælles ud-
viklingsbestræbelser og skabe til samarbejde 
på tværs af korpsene. 

Duka Event er for aktive ledere & bestyrelses-
medlemmer samt potentielle ledere, typisk 
medlemmer over 15 år. 

Tanken er samlet at give et indspark, og en  
FED oplevelse af at være med i korpsene. 

Kom og mød Jan Gintberg og få inspiration fra 
en række spændende workshops. 

 

 

Læs mere på http://www.bus-aalborg.dk/Duka2012.html 
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Scan koden, læs mere på bus-aalborg.dk eller mød os på Facebook


