Invitation til

Debatprogram i
Fredericia
Hvordan skal TV på tegnsprog
se ud i Fremtiden?
Du kan være med til at bestemme det!

Kom til Fredericia Tegnsprogsforening mandag den 18. januar og vær med til at diskutere, hvordan
tv på tegnsprog skal se ud.

Hvorfor?

Mediebilledet forandrer sig hele tiden. Kravene til kvalitet og indhold på tv har ændret sig, og internettet er kommet til som en vigtig kilde for informationer, nyheder og underholdning.
I seere har også fået nye vaner og ønsker for, hvad I gerne vil se.
Lige nu sender Døvefilm programmet Tidens Tegn på DR2, og vi producerer direkte til hjemmesiden og Facebook.
Døvefilm er også med til at levere tegnsprogstolkning på Tegnsprogskanalen, så du kan se tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser, magasinprogrammer og dokumentarprogrammer og tolkedækning af større nationale begivenheder som for eksempel Folketingsvalg.

Hvad?

Hvordan ønsker du at tv på tegnsprog skal være? Kan du lide Tidens Tegn sådan, som det er nu, eller
er der ting du gerne ville have lavet om? Er du tilfreds med en times tv om ugen eller savner du for
eksempel mere aktualitet i form af daglige nyheder eller anden information på internettet? Vi har
brug for din hjælp til at diskutere dette!

Kom og vær med!

Døvefilm kommer til Fredericia Tegnsprogsforening for at filme en debat om emnet.
Du kan gøre en forskel og være med til at påvirke udviklingen.
Vi håber du har lyst til at hjælpe os med dette
Det bliver rigtigt hyggeligt og Døvefilm byder på lidt lækkerier.

Hvor?

Optagelsen finder sted i Fredericia Tegnsprogsforenings lokaler.

Hvornår?

Sæt kryds i kalenderen

Kommer du?
Skriv en mail til svar@deaftv.dk.
Du skal bare skrive:
“Ja tak, jeg vil gerne komme”

Vi glæder os til at se dig :-)
Venlige hilsner
Døvefilm

d. 18. januar 2016
kl. 19:00-20:30

SU senest d. 14. januar
Tilmeld dig på:
svar@deaftv.dk

