1O:OO - 12:OO

STUDIEVOORMIDDAG / FEVLADO 4O

Fevlado bestaat 4O jaar en dat willen wij in de kijker zetten.
Experten die de buitenlandse dovenfederaties van dichtbij
hebben opgevolgd, vertellen in een panelgesprek over het
gisteren, vandaag en morgen van de dovenfederatie.
14:OO - 15:OO

WORKSHOP / FEVLADO 4O

In navolging van de studievoormiddag kan het publiek in
interactie gaan met de buitenlandse gastsprekers.
2O:OO - 21:3O

AFSLUITING

Naar jaarlijkse gewoonte reiken wij de Hand van Vlaanderen uit
en maken wij het Gebaar van het Jaar bekend. Ook zullen wij een
nieuwe kortfilm tonen en zal Rødtop uit Denemarken
het beste van zichzelf geven.

12:OO - 12:45

RECEPTIE / FEVLADO 4O

Fevlado zal van naam veranderen en dat mogen wij niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. Samen met de
afdelingen stellen wij onze nieuwe naam, logo & huisstijl
voor met een drankje en een hapje.
15:3O - 16:3O

WORKSHOP / BEN JIJ TOLKBEWUST?
Er worden weinig tolkuren in privé-situaties gebruikt in
vergelijking met het aantal tolkgebruikers in Vlaanderen.
Kristof De Weerdt zoekt de dialoog op over het wat,
wanneer en waarom rond het gebruik van tolken in
leefsituaties.
O9:3O - 22:45

ETEN & DRINKEN

HOOFDINGANG
PROVINCIEHUIS

's Middags en 's avonds schuif je hier aan voor
een broodje of een warme maaltijd, ook altijd
welkom voor een gezellige babbel.

ONTHAAL

O9:3O - 18:OO

ZAAL 2/3

4/5

O9:3O - 18:OO

KINDEROPVANG
& -ANIMATIE
Hoe kan je een publiek blijven boeien met een zelfbedacht
verhaal in gebarentaal? Zij leggen het ons visueel uit tijdens
de volgende workshops. Wil je graag deelnemen, schrijf je
dan vooraf in via de website.
14:OO - 15:OO

WORKSHOP / STORYTELLING
Rødtop - Denemarken
15:3O - 16:3O

WORKSHOP / STORYTELLING
Hilde Verhelst - België

17:OO - 18:OO

WORKSHOP / VISUAL VERNACULAR
Eric Lawrin - Frankrijk

INFOBEURS & EXPO

6/7
1O:OO - 12:OO

YOGA

Zin om de dag ontspannen in te zetten? Dan is deze initiatie
zeker iets voor jou, geleid door Mieke Vanhabost &
Diane Boonen.
14:OO - 15:OO

TOEGANKELIJKHEID OPENBARE
DIENSTEN

De provincie Vlaams-Brabant ijvert voor een toegankelijke
provincie voor alle Brabantse inwoners en wil haar
dienstverlening voor dove gebarentaligen verbeteren.
15:3O - 16:3O / 17:OO - 18:OO

INITIATIE VGT VOOR HORENDEN

Hilde Nyffels laat horende bezoekers proeven van de
Vlaamse Gebarentaal. Heb je VGT in de vingers? Doe de test
en laat je onderdompelen in een rijke en visuele taal!
Wil je de stad Leuven eens verkennen met een dove
gids? Er vertrekken twee groepen aan de hoofdingang:
de eerste groep om 1O:OO en de tweede om 14:OO.

