Senior 2015
21-22 april
Världs Chalmers
Konferensen Göteborg

KVÄLLENS PROGRAM
17.30 – 17.45

Konferensmingel och bubbel i Chalmers konferenscenter
Mattias Strömberg, Toastmaster

18.00 – 18.50

Gubbvarning
Att åldras med värdighet när man blir gubbe.
Lennie Normann, Artist / Komiker

19.00 – 21.00

Middagssittning
Bordsplacering

Varav ca 20.00 Årets bästa SeniorBoKommun
Lansering av benchmarkingprogrammet årets bästa SeniorBoKommun.
Marianne Förander, Executive Director – EY

Ca 20.15

Årets bästa studentarbete
Lansering av priset årets bästa studentarbete på temat boende för äldre.
Göran Lindahl, Docent – Chalmers

20.30 – 22.00

Mingel, musik och avslutning
Mattias Strömberg & Bandet.
Mattias Strömberg, Toastmaster

< 23.00

Slut dag 1

MENY

Varmrätt
Kycklingbröst från Knäred, ostronskivling, terrin på
ljusa rotfrukter, rostad vitlökssky

Dessert
Kanelbavaroise, karamellkokta äpplen, äppelgelé,
rostad mandelmassa

”Att veta hur man ska åldras är den högsta av alla
visdomar och en av de svåraste av livskonstens alla sidor.”
Henri Fredric Amiel

Presentation av kvällens band:

The Jukebox Jumpers
Vi måste ha ett namn, sa Roland. Men det är ju jättesvårt att komma
på ett bandnamn, bara sådär, sa jag. Alla coola bandnamn är ju dessutom redan påkomna, tänkte jag. Ett av våra många rep var över och
vi tittade lite förstrött på varandra.Vi måste ha ett namn på bandet,
upprepade Roland. Vi kan inte spela på en konferens utan att ha ett
namn, fortsatte han. Nästa gång vi repade sa jag att vi kanske kan heta
Jukebox Jumpers? Jag motiverade mitt förslag med att vi spelar från så
spridda tider och hoppar runt i musikaliska kataloger och att vi nästan
är som en levande jukebox. Det är inte så dumt, sa Stefan.
I kväll kommer vi att bjuda på en musikalisk odyssé med musik av:
Chuck Berry, Elmore James, John Fogerty, Rolling Stones, AC/DC, Bob
Marley, Oasis, Depeche Mode, Morrissey m.fl.
The Jukebox Jumpers är:
Mattias Strömberg: trummor, gitarr, piano och sång
Oskar Anderzén: sång och div. rytminstrument
Stefan Petersson: gitarr och sång
Ola Sundberg: gitarr och sång
Roland Nyman: bas och sång

Senior 2015
21-22 april
Världs Chalmers
Konferensen Göteborg
WWW.SENIORVARLDEN.COM

