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INVITERER TIL

OBAMAS USA

Som det første arrangement i det nye år byder SSR på stor tema-aften om USA
– torsdag den 4. marts 2010 på café Ib Rehné Cairo.
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OBAMAS USA
I februar 2007 tog journalist, forfatter og studievært
Frank Esmann SSR med på en åndelig rejse til det
politiske og religiøse USA. Det forestående valg i
2008 var et stort tema og der blev gættet flittigt på
om Barack Obama eller Hillary Clinton ville ende som
den første farvede eller den første kvindelige
demokratiske præsidentkandidat.
Som bekendt gik Barack Obama hele vejen og blev
amerikansk præsident og her tager SSR tråden op
igen med en tema-aften om netop Obama og hans
fantastiske evner som kommunikator.

Poul Erik Skammelsen

Poul Erik Skammelsen har lavet et eksklusivt foredrag for SSR og fortæller under overskriften ”Obamas
Amerika” om det historiske i valget af Barack Obama. Ikke bare er han den første sorte præsident, det var
også et historisk skred fra højre til venstre i det amerikanske politiske spektrum. Skammelsen fortæller
også om Barack Obamas ambitiøse dagsorden – og selvfølgelig om hans måde at kommunikere på. Hvad
gør han – og hvad er det, der virker for Barack Obama?
Poul Erik Skammelsen er vært på TV 2 News og på TV 2. Han har været korrespondent i Prag, Moskva og Washington og har befundet sig i mange af verdens brændpunkter gennem de seneste tyve år, fra Berlinmurens fald, over
Jeltsins Rusland til New York 11. september 2001 og tsunamien i Sydøstasien. Han har været med til at dække de
seneste fem amerikanske præsidentvalg. I 2008 fulgte han valgkampen tæt fra begyndelsen af primærvalgene – og
lavede en række ugentlige magasiner om ”Den næste præsident” og ”Den nye præsident” på TV 2 News, ligesom
han var til stede både ved selve valget af Obama og ved indsættelsen i januar 2009.

Hvis du ønsker at deltage skal du gøre følgende:
1: Tilmeld det ønskede antal personer til arrangementet via
www.reklamegal.dk.
2: Du skal nu indbetale et beløb svarende til det antal personer, du
ønsker at tilmelde arrangementet til SSR: Broager Sparekasse, reg.
nr. 9797 konto nr. 0000405248 senest torsdag den 25. februar kl. 10.00

Din tilmelding er først gældende, når du har tilmeldt dig både via SSR’s
website samt indbetalt et beløb tilsvarende antal deltagere.
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Praktiske oplysninger:
Hvor: Café Ib Rehné Cairo, Rådhustorvet 4 i Sønderborg
Hvornår: Torsdag den 4. marts 2010 kl. 17.30
Tilmeldingsfrist: Torsdag den 25. februar på www.reklamegal.dk
Pris: 350,- kr. for foredrag, amerikansk inspireret tapas og en øl
(eller vand/vin efter ønske).

