
Vi tilbyder to  
spændende foredrag  
i marts 2018! 

Mandag den 12. marts 2018 kl 17
Michelle Hviid: “Lev livet modigt”
derefter spisning incl. 1 glas vin
Hotel Britannia - Pris 350,00 kr

Onsdag den 14. marts 2018 kl 19.00 
Peter Vuust
Musikkonservatoriet Esbjerg
Pris 100,00 kr



LEV LIVET MODIGT
Tager udgangspunkt i det Michelle mener er livets 
vigtigste indsigter. Om mod, om at kickstarte modet 
og om hvordan intet fantastisk nogensinde er sket, 
uden at nogen  først har vovet pelsen. 

Michelle er en gennemført autentisk foredrags-
holder, der formår at trække store grin, samtidig med at hun holder 
publikum nærværende med sine hudløst ærlige fortællinger. Hun  
hører til den kategori af foredragsholdere, der når helt ind i hjertet 
på sine deltagere. Michelle holder over 100 foredrag om året.  
Hun taler om autenticitet, handlekraft, mod, forandringsvillighed, 
motivation og kampgejst til Livet.

Baggrund for foredragene
HJERNEN I FOKUS er det danske bidrag til 
den internationale kampagneuge Brain 
Awareness Week - på dansk Hjerneugen. 
HJERNEN I FOKUS er også et netværk af 
organisationer, som alle på hver deres måde 
arbejder med problematikker relateret til 
sygdomme eller skader i hjernen. 

I uge 11 arbejder foreningerne sammen 

om at skabe opmærksomhed om hjernens 
fantastiske potentiale, herunder de udfor-
dringer som den syge eller skadede hjerne 
giver. Det uanset om årsagen er medfødt 
eller kommet til senere i livet, og uanset om 
det er en fremadskridende sygdom eller en 
tilstand, som kan helbredes, bedres eller 
stabiliseres. 

Under Hjerneugen vil de 8 foreninger i 

netværket arrangere foredrag, aktiviteter, 
film og andre arrangementer i hele landet. 
Det er første gang, at så mange organisa-
tioner arbejder sammen om Hjerneugen.

Læs mere på vores kampagnesite:
www.facebook.com/ 
hjernenifokussydvestjylland

Fakta om foredragene

Peter Vuust er hjerneforsker, jazzbassist, kompo-
nist og orkesterleder. Ud over at have medvirket 
på flere end 90 pladeindspilninger, heraf seks 
som orkesterleder, er han professor på både Det 
Jyske Musikkonservatorium og Aarhus Universitet, 
internationalt anerkendt hjerneforsker og leder af 
grundforskningscenteret Center for Music in the 

Brain på Aarhus Universitet. 

Peter Vuust er en unik blanding af jazzmusiker og forsker i verdens-
klasse. På grund af sin brede praktiske og teoretiske viden om musik 
og hjerne optræder han ofte i medierne som ekspert på området.

 
.

Billetter skal købes via biletto.dk 

Hele overskuddet går  
ubeskåret til HJERNEN I FOKUS


