Invitation til Industrisamarbejdets medlemsmøde
"Torskegilde 2018"
BEGIVENHED:
Medlemsmøde
"Torskegilde". Da det er
ønsket, at mødet får
karakter af gensidig
faglig erfaringsudveksling, afholdes
mødet uden ledsager.

PRIS:
Deltagelse er gratis.

Torsdag den 1. november 2018 kl. 16.00 i Industriens Hus.

Industrisamarbejdet er igen i år vært ved det traditionelle
torskegilde, hvor du har mulighed for at møde dine kolleger i
branchen under hyggelige og afslappede former.
Vi starter eftermiddagen af med de seneste tendenser,
udfordringer og muligheder i den fremstillingsindustrielle
sektor, når konsulent Sabrina Vestergaard dykker ned i de seneste
nøgletal.
Efterfølgende får vi besøg af den folkekære skuespiller Bodil
Jørgensen. Vi har set Bodil i mange roller, både hvor hun er helt
alvorlig, men også hvor hun er ekstrem sjov. Vi kommer til at se
alle hendes sider igennem en spændende fortælling, som er fyldt
med humor og varme. Bodil Jørgensen fortæller både om sit
private liv, samt hendes fantastiske karriere. Hun fortæller om
kærlighed og sorg, hvordan det er at blive mor i en sen alder, den
forfærdelige ulykke under en filmoptagelse og højdepunkter
gennem hendes karriere. Og mon ikke også, at Bodil giver en
smagsprøve med sange fra hendes repertoire.
Dagen afsluttes med traditionel kogt torsk, med alt hvad dertil
hører, hyggeligt samvær og ikke mindst en fantastisk udsigt fra
husets gæsterestaurant på 7. etage.

HVOR:
Industriens Hus
H. C. Andersens
Boulevard 18
1787 København V

HVORNÅR:
Torsdag den 1. november
2018 kl. 16.00.

FÅ SVAR PÅ DINE
SPØRGSMÅL HOS:
Annette Flies, e-mail:
anf@di.dk eller på
telefon: 3377 3355

TILMELDING:
Senest den 25. oktober
2018 nedenfor.

Eftermiddagens program:

Kl. 16.00 Velkomst
v/Chef for Industrisamarbejdet Kinga Szabo Christensen

Kl. 16.05 Tendenser, udfordringer og muligheder i den
fremstillingsindustrielle sektor
v/Konsulent Sabrina Vestergaard, Industrisamarbejdet

Kl. 16.30 I selskab med Bodil Jørgensen
v/Skuespiller Bodil Jørgensen

Kl. 17.15 Pause

Kl. 17.35 I selskab med Bodil Jørgensen - fortsat

Kl. 18.20 Afslutning
v/Chef for Industrisamarbejdet Kinga Szabo Christensen
Kl. 18.30 Velkomstdrink på 7. sal
Kl. 19.00 Klassisk kogt torsk og hyggeligt samvær
Kl. 22.00 Tak for i dag

