NÄTVERKSKONFERENS
Amsterdam 4-6 April 2014
RESEINFORMATION
Hotellet:
Inntel Hotels Amsterdam Zaandam ****
Provincialeweg 102
1506 MD Zaandam
+31 (0)75 631 17 11
www.inntelhotelsamsterdamzaandam.nl
Tåg:
http://www.ns.nl/en/travellers/home
Det är praktiskt att ladda ner appen ‘NS Reisplanner’
Från Schiphol går tågen till hotellet 4 x per timme och tar 18 minuter, biljett kostar €4,40
enkel resa. Från Amsterdam Centraal går tågen var 10e minut och tar resan 12 minuter.
Tågstationen heter ‘Zaandam’ och ligger mittemot hotellet.
Vi rekommenderar att resa med kollektivtrafik eftersom det är både billigare och snabbare
än taxi.
Bil:
Direkt bredvid hotellet ligger Q-Park Garage Hermitage. Hotellet erbjuder rabatterad
parkering:
- 10-timmarskort för €9,50 per kort
- 24-timmarskort för €15,00 per kort

PROGRAM
Fredag 4 april
Under dagen

Ankomst och incheckning. Rummen är tillgängliga från och med
klockan 14, men hotellets bagageutrymme är tillgängligt hela dygnet.

15.00

För de som vill erbjuds en cykeltur (5 km) till Zaanse Schans
(www.dezaanseschans.nl/en/) Om ni vill delta anmäl er till
konferensamsterdam2014@gmail.com
Att hyra en cykel kostar €12,50.

Kväll

Eget program

Lördag 5 april
9.00

Konferensen öppnas

9.15

Warming-up av Åsa Olsson
Åsa Olsson är sedan 1990 bosatt i Nederländerna och arbetar sedan
1995 som frilanssångerska inom klassisk musik. Hennes stora
röstomfång och breda repertoar, som omfattar såväl sopran-, mezzooch altpartier inom vitt skilda genrer från gregorianskt via barock och
romantik till John Cage, har gjort henne till en flitigt engagerad solist
både i hemlandet och utomlands.

10.00

Musikern och teatermakaren Anna Ågren från De Andersons
(www.deandersons.nl) och hennes holländska (svensktalande) mamma
Nelleke Dorrestijn, rektor för Uppsala International Summer Session,
delar med sig av sina erfarenheter när det gäller kulturella skillnader
och krockar inom och utom familjen till De Andersons tolkningar av
Cornelis Vreeswijk.

11.30

Kaffe

11.45

Presentation av SUF och Lars Bergman, Sverigekontakt

13.00

Lunch

14.30

Monica Bravo Granström, författare till boken ‘I Love Svenska’ och
engagerad i SWEA-projektet Barn Utomlands och Svenska språket,
pratar om flerspråkighet och hur man stöttar den för sina barn.

16.00

Kaffe

17.00

Samling i lobbyn

18.00

Kanaltur i Amsterdam

19.00

Middag och musik på Kapitein Zeppos (www.zeppos.nl)

Söndag 6 april
9.00

Grupparbete och diskussion under ledning av Monica Bravo Granström

10.30

Kaffe

10.45

Föreläsning av Astrid Surmatz, flerspråkig docent i skandinaviska språk
vid Amsterdams Universitet (UvA), som i sin doktorsavhandling
behandlade språkliga och kulturella aspekter i Pippi
Långstrumpböckerna

13.00

Avslutning/lunch
Tänk på att checka ut innan klockan 12! Det går bra att ställa väskorna
i bagageutrymme på hotellet.

VI TACKAR VARA SPONSORER!

