Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland
Borgmester Jørgensens Vej 2B, 9000 Aalborg

Den nye lokalafdeling af Stammeforeningen i Aalborg indbyder i
samarbejde med Taleinstituttet til

McGuire-aften
Mandag d. 20. september klokken 19:00-21:00
Taleinstituttet, Borgmester Jørgensens Vej 2B, Aalborg
McGuire-programmet er et træningsforløb for personer, der stammer. Gennem
programmet lærer man at gentænke sin måde at tale på med udgangspunkt i en
anderledes vejrtrækningsteknik. Deltagelse i programmet foregår over få, men intense
dage. For nogle kan det måske virke overvældende. Måske er det svært at gennemskue,
om McGuire-programmet er det rette valg. Andre er bare nysgerrige på, hvad det går ud
på.
Derfor har vi inviteret Karoline og Christian fra McGuire-programmets
skandinaviske afdeling til at komme og fortælle. De vil tale om, hvad programmet
indebærer, og hvad de selv har fået ud af at deltage. Efter oplægget vil der være mulighed
for at stille spørgsmål. Her kan vi forhåbentligt også starte en god snak om McGuireprogrammet og stammen generelt. Indimellem vil der være en pause med mulighed for
at strække benene og tale sammen i mindre grupper over en kop kaffe.
Karoline Myrvang Breuner er 29 år og arbejder til dagligt som psykolog i Aarhus Kommune. Hun begyndte i
McGuire-programmet første gang som 15-årig og har oplevet, hvordan det har påvirket hendes tro på egne evner
i en positiv retning. I dag er Karoline også instruktør på McGuire-programmet, hvor hun vejleder andre
deltagere.
Christian Myrvang Breuner er 40 år og erhvervspilot. Han har oplevet, hvordan stammen kan være invaliderende
i både sociale og arbejdsmæssige sammenhænge. Siden han var 25 år, har Christian deltaget i McGuireprogrammet, hvor han de seneste mange år har hjulpet andre personer, der stammer.

Oplægget henvender sig hovedsageligt til personer med stammen og deres pårørende.
Tilmelding ikke nødvendigt.
Vi glæder os til at se jer!
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