
Kl.13-14 FORVANDLENDE FORTÆLLINGER 
Unge mennesker med høretab beskriver deres liv, udfordringer 
og sejre 

Kl.14-15 SHORT TALKS 
Ung med høretab – Camilla Bechsgaard Carlsen, psykolog
Når et sprog forsvinder – Janne Boye Niemelä, lingvist
Ungdomsliv med betydeligt høretab – Eva Juul Toldam, antropolog
Hører vi sammen? – Ida Friis Thing, ph.d.-studerende
Når en kultur ændrer sig – (SURPRISE) 

Kl.15-16:15 SOFAHJØRNET 
modereret af DR-journalist, Nola Grace Gaardmand. 
Her inviteres de unge og nogle fagfolk på scenen

Sofagæster:
Lars Ahlburg, Landsforperson Danske Døves Landsforbund
Repræsentant, Decibel - Børn og unge med høretab
Rasmus Bejder, Afdelingsleder Frijsenborg Efterskole 
Solveig Højgaard, Direktør Castberggård
Kurt Faber Carlsen, Direktør for fonden CFD

Program

CFD EVENT – Vi taler for døve øren på Bremen Teater
Den 26. April 2023 klokken 13 til 16:15

CFD Event – 
vi taler for døve øren
Indsigt, Viden & Handlemuligheder

Praktisk
Tilmelding: Billetbestilling HER 
Pris: Gratis
Hvor: Nyropsgade 39-41, 1602 København
Hvornår: Onsdag d. 26. april 2023 kl. 13-16:15. Døre åbnes kl.12
Pauser: Der kan købes drikkevarer i foyer i pauserne

Se MEGET mere om oplæggene og tankerne bag eventet HER

HVEM? 
Privatpersoner og fagfolk som har interesse i høretab, 
tegnsprog og de udfordringer, der kan være. 

HVAD?
Der er sket en fantastisk teknologisk udvikling inden for 
høretekniske hjælpemidler. Men hvordan ser det ud for 
unge med høretab eller døvhed? Deres hverdag og deres 
fremtid er præget af deres sansetab, og vi mangler indsigt 
i livet med høretab og døvhed som ung i dag. 
Det er fokus for dette event, hvor vi lader de unge selv 
komme til orde. Det er nemlig de unge - uanset om de bru-
ger talesprog eller tegnsprog - der ved, hvordan livet med 
høretab eller døvhed former sig. Hvor giver det friktion, 
hvor gør det ondt, og hvilke veje finder de unge igennem 
livet? 

Eventet vil være et kulturevent, som trækker på drama-
turgiske elementer fra teatret. De unges stemmer vil blive 
suppleret med forskeres og fagpersoners perspektiver, 
således at mange nuancer og vinkler på emnet vil komme 
frem. 

HVORFOR?

Vi har en mission og vision med eventet:
• Vi samler mennesker med høretab - uanset høretabets 

omfang, om man bruger talesprog, tegnsprog eller beg-
ge dele

• Eventet skal inspirere de forskellige aktører og forenin- 
ger, og andre interesserede til at samarbejde om at ska-
be endnu flere rum, arrangementer og fællesskaber, der 
kan samle grupperne på tværs.

Med udgangspunkt i de unges fortællinger og de 
faglige perspektiver vil vi:
• Give alle – uanset ståsted og baggrund – en øget forstå-

else for udfordringer og handlemuligheder
• Skabe rummelighed, omsorg og give en forståelse for alt 

det, der samler os
• Bygge bro og skabe solidaritet og sammenhold på 

tværs

https://email.centerasecurity.com/url?l=0a34968ba31311ed9b24005056a8eddcmx1.ce&k=7&h=27f3aaf0f35868ad82fb563094c06fd6&url=https%3A%2F%2Fbilletto.dk%2Fe%2Fvi-taler-for-dove-oren-billetter-792187
https://www.cfd.dk/raadgivning/konsulenter-for-personer-med-betydeligt-hoeretab/kulturevent

