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Inbjudan
Ungdomsklubbskonferens 2018
Tema: Dövkultur
20-22 april i Uppsala

Välkommen till Ungdomsklubbskonferens 2018!
För samma information på teckenspråk, klick här:
https://youtu.be/YwPgwvVKdCs
Det här är en inbjudan och information inför SDUF:s ungdomsklubbskonferens
2018 den 20-22 april i vackra Uppsala!
Under en ungdomsklubbskonferens tar man upp ämnen som berör ungdomsklubbarna och man får chans att ge och ta emot tips från varandra som kan
utveckla ens ungdomsklubb.

Ungdomsklubbskonferens 2017 i Jönköping

Tema – Dövkultur
Årets tema blir Dövkultur. Vad är Dövkultur? Det får vi reflektera över och
prova på med olika uttryckssätt som är pi dövkultur – teckenspråket är ju ett
visuellt och otroligt vackert språk. T ex Visual Vernacular, teckenspråkspoesi,
att stå på scenen… låt din inspireras av EDYC (European Deaf Youth Capital)
som sändes live från Stockholm med massor olika föreställningar med döva
ungdomar från hela Europa.

Och missade du chansen att delta i Drama Camp? Här får du istället chansen
att få ett smakprov på hur man kan uttrycka sig i olika teckenspråksformer.
Niklas Wanjura från SVT Teckenspråk kommer också och presenterar sin
produktionsidé POETRY SLAM – en talangjakt på teckenspråk samt han
diskuterar med er hur man kan främja kulturintresserade döva ungdomar att
våga uppträda. Häng med och bolla fram bra idéer med Niklas!
Förutom temat kommer SDUF-styrelsen att som vanligt berätta och uppdatera
alla ungdomsklubbar om vad som har hänt hittills sen senaste förbundsstämman samt vad som kommer hända framöver till nästa förbundsstämma i
höst. Missa inte chansen att få den senaste aktuella SDUF-informationen och
din chans att få ställa frågor och påverka.
SDUF:s projekt BOUJT – Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk – kommer
också dit och har workshop och berättar om sin jourverksamhet. Du kanske
har funderat på att bli volontär till höst – ta chansen och prata med BOUJT
om vad det innebär.
SDUF:s Valberedning finns också på plats. Visst låter allt det här intressant?
Kom med och anmäl dig till din lokala ungdomsklubb senast 19 mars!
Du och din ungdomsklubb har möjlighet att påverka innehållet. Skicka era
idéer och önskemål snarast möjligt till arbetsgruppen Nora och Sofia på
nora@sduf.se eller sofia@sduf.se

Boende och lokal
Vi kommer att bo i ett vandrarhem i centrala Uppsala, inom gångavstånd till
både Uppsala Centralstation och Uppsalas Dövas Hus.
Själva ungdomsklubbskonferensen och social samvaro om kvällarna kommer
ske i Uppsala Läns Dövas Förenings Dövas Hus i Uppsala.

Dövas Hus i Uppsala

Preliminärt program
Fredag 20 april
ca 17.00 Ankomst i Uppsala Centralstation och incheckning på boendet
Alla samlas i Dövas Hus
ca 18.00 Gemensam middag i Dövas Hus
ca 20.00 Presentation, Ice-breaking och social samvaro
00.00
Dövas Hus stänger
Lördag 21 april
08.00
Dövas Hus öppnar
09.00
Ungdomsklubbskonferensen startar; gruppfoto och introduktion
09.15
Ungdomsklubbsforum
10.15
Fikapaus
10.45
BOUJT-workshop
12.00
Lunch
13.00
FEM-KAMP!
15.00
Fikapaus
15.30
POETRY SLAM och hur främja kulturintresserade, med Niklas
Wanjura
18.30
Middag ute på restaurang
Fritt
Söndag 22 april
08.00
Dövas Hus öppnar
09.00
Dövkultur-workshop – vad innebär det och hur uttrycks det?
10.00
Fikapaus
10.30
Forts Dövkultur
11.30
Utvärdering och avslutning
12.00
Lunch
13.00
Avfärd
Hela helgen är självklart alkohol- och drogfri.
Med reservation för ändringar

Ungdomsklubbsforum
Den här tiden på lördagsförmiddagen är helt ungdomsklubbarnas, ni får
chansen att ta upp egna ämnen eller frågor med varandra eller med SDUF.
Önskemål om vilka ämnen/frågor skickas till Sofia på sofia@sduf.se, senast 3
april 2018. En dagordning skickas tillsammans med övrig praktisk information
till alla närmare helgen.
Nuvarande preliminär Ungdomsklubbsforumsdagordning:
 Information från SDUF:s Valberedning







SDUF-förbundsstyrelsen informerar, om vad har gjort hittills och vad ska
hända framöver
Information om arbetet med hemsida och intranätet
Utmärkelse 2018 – förslag på vem den ska gå till?
Stadskampen 2019 – vilken ungdomsklubb vill stå värd?
Ungdomsklubbarnas övriga egna punkter

Anmälan
Deadline 19 mars 2018. Alla ungdomar som är intresserade, anmäler sig till sin
lokala ungdomsklubb.
Varje ungdomsklubb kan skicka två deltagare - och deltagaren behöver inte
vara med i styrelsen för att få delta. Det är helt gratis och SDUF står för resor,
aktiviteter, kost och logi hela helgen.
Ungdomsklubbarna eller deltagarna själva fyller i anmälan senast 19 mars
2018 här: http://sduf.se/verksamhet/ungdomsklubbskonferens/
OBS! Anmälan är bindande! Vid avhopp, står ungdomsklubben för de faktiska
kostnaderna. Undantag är om det finns läkarintyg.

Till sist…
Nästa praktiska information skickas ut ca 2 veckor innan ungdomsklubbskonferenshelgen, till alla ungdomsklubbar och deltagare. Då finns det bl a
deltagarlista, spikat program, dagordning till ungdomsklubbsforum och vad
man ska packa med mera.
Vid problem eller frågor, kontakta arbetsgruppen Nora och Sofia på:
e-mail: Nora@sduf.se eller sofia@sduf.se
SMS/whatsapp: 0735 287 971
Skype: SofiaSDUF
Vi ses den 20-22 april!
/Sveriges Dövas Ungdomsförbund

