Välkomna till SWEAs Världsmöte
i Amsterdam 2007
onsdag 18 april – söndag 22 april
SWEA International inbjuder världens alla Sweor till Världsmöte i
Amsterdam med fyra dagar fyllda av globalt nätverksbyggande.
Konferensprogrammet omfattar två dagar och bjuder på intressanta och berikande
föreläsningar, information, frågestunder och workshops. Se separat program!
http://www.swea.org/Amsterdam_2007/Amsterdam_Konferensprogram.doc

Torsdag den 19 april
Programmet är fyllt av spännande nyheter och aktuella frågeställningar inom SWEA.
Bland annat presenteras vår nya internationella hemsida.
Fredagen den 20 april
Förmiddag: Årsmöte.

SWEA Internationals årsmöte är en viktig del av konferensen. Här ingår tillkännagivande
av Årets Svenska Kvinna 2007 och årets stipendiater; Agneta och Gunnar Nilssons
stipendium för interkulturella relationer, Stipendiet för forskning i svenska språket,
litteraturen och samhället och Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna.
Eftermiddag: SWEA, Sweorna och den nya Sverigebilden
Tina Nordström, SWEAs Årets Svenska Kvinna 2006, berättar om hur hon blev ”MatTina” och om modern svensk matkulturs spridning i världen.

SWEA är idag en av de största Sverigefrämjande ideella organisationerna, vars
mångfacetterade aktiviteter är en del av Sveriges ansikte utåt och stärker banden till
främmande länder. Alla vi 8 000 Sweor i världen har starkt bidragit till den positiva
Sverigebilden utomlands. Därför har framträdande representanter för NSU, Nämnden för
Sverigefrämjande i utlandet - UD, Svenska Institutet, Visit Sweden och SVIV - inbjudits
att delta i vårt Världsmöte för att beskriva vad Sverige-bilden står för idag och strategin
för att vidareutveckla ett ännu starkare varumärke. Kom, lyssna och diskutera. Start kl 14.
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Utflyktsprogram 18 – 22 april
SWEA Holland har sammanställt ett digert och lockande utflyktsprogram för att i ett
nötskal kunna visa upp det viktigaste och vackraste som man helt enkelt måste ha upplevt
vid ett besök i ”De Nedre Länderna”.

Under onsdagen 18 april strömmar förhoppningsvis 350 glada Sweor in till den
holländska huvudstaden Amsterdam. Blågult draperade värdinnor är då utplacerade vid
tåg och flyg för att välkomna och ge eventuell assistans. För dem som landar tidigt
erbjuder vi stadsvandringar med svensktalande guide i Amsterdams vackra innerstad. Ni
kan även besöka tre stora museer, nämligen van Gogh museet, det världsberömda
Rijksmuseum eller Rembrandt Huis där ”Nattvaktens” skapare bodde på 1600-talet.
På kvällen blir det sedvanligt välkomstmingel med buffé, ett tillfälle att se vem som är
med på världsmötet och under spontana och glättiga tjut stöta ihop med Sweor från
tidigare möten.

För de som inte deltar i konferensen på torsdagen 19 april vill vi visa upp kulturstaden
Delft som ligger en timmes bussresa söderut. Tavlor av stadens store son Johannes
Vermeer är välkända och många kommer att känna igen sig då vi gör en guidad vandring
i Vermeers fotspår. Vi besöker även den berömda porslinsfabriken Royal Dutch där man
kan beundra det vackra porslinet eller kanske köpa med sig ett blått porslinsminne. Mitt
på dagen äter vi naturligtvis en typiskt holländsk lunch i stadens mysiga centrum.
På kvällen är det fritt för var och en att i egna grupper bekanta sig med Amsterdams
krogliv.
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På fredagen 20 april finns också två alternativa utflyktsprogram, utöver
konferensprogrammet, vilket innehåller det Internationella Årsmötet på förmiddagen och
en intressant och givande eftermiddag med början kl 14 (se ovan).
Antingen knåpar man ihop en kombination av programmen i Amsterdam med guidad
stadsvandring, en kanaltur och/eller museibesök - eller så följer man med till staden
Haarlem. Där ser vi Frans Hals-museet och följer med på en liten stadsvandring i
gränderna runt den imponerande Sint Bavo kyrkan. Lunchuppehållet är väl tilltaget, så att
den som vill har tid att shoppa i Haarlems översiktliga centrum eller titta in på
samlingarna på Teylers museum, landets allra äldsta. Vi ser dock till att ni är tillbaka på
hotellet för att hinna till en kvällstur på Amsterdams kanaler där en traditionell
indonesisk rijsttafel serveras ombord.

Ingen rast och ingen ro för på lördagen 21 april avgår bussarna redan kl 8 för dem som
vill uppleva tulpaner och blomsterprakt på Keukenhof – vårens största turistattraktion.
Vi besöker även friluftsmuseet Zaanse Schans med kanaler, väderkvarnar, folkdräkter,
korgflätning, träskomakare och allt vad holländskt är.
Vid behov fortsätter det internationella årsmötet på lördag eftermiddag, efter
tulpanutflykten.
På lördagskvällen blir det naturligtvis stor festmiddag. Men vem som kommer att
uppträda håller vi ännu hemligt!
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För dem som orkar och inte har något morgonflyg att passa ordnar vi på söndagen 22
april en resa till residensstaden Haag. Vi får en guidad busstur förbi
parlamentsbyggnaderna, Fredspalatset och andra viktiga byggnader för det internationella
samhället. Vi tittar in på det förtjusande konstmuseet Mauritshuis som är som ett litet
smyckeskrin med bl.a. Vermeers ”Flicka med pärlörhänge”. Programmet avslutas med en
lätt lunch hos Hans och Elisabet Magnusson i det ståtliga patricierhuset från 1735 som är
den svenska ambassadörens residens.
Som sagt, ett digert och innehållsrikt program som vi hoppas ska passa Sweor i världen.

Hjärtligt välkomna
önskar
SWEA Holland
Fotografier från Netherlands Board
of Tourism & Conventions.
Tina Nordström; Johan Paulin/SVT

4

