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PINGIS – VÄRLDENS BÄSTA HJÄRNGYMPA?
Välkommen till en eftermiddag med Will Shortz, Jörgen Persson och Sofia Arvidsson
Se till att rensa kalendern 13 oktober för då kommer en av världens ledande korsordsexperter och tillika superkändisar i USA,
Will Shortz, till Högskolan i Halmstad för att ge ett exklusivt och unikt föredrag. Han är också fullständigt övertygad om att
korsord i kombination med pingis ger en hundraprocentig motion för hjärnan.
Väl på scen blir han därför utmanad i en högst oviss pingismatch av två av Halmstads största idrottsprofiler genom tiderna,
Jörgen Persson och Sofia Arvidsson, som vi även passar på att ställa lite frågor till.
Vi tar också tillfället i akt och berättar om lag-VM i pingis som spelas i Halmstad Arena 29 april – 6 maj 2018. En hel
pingisvärld vänder sina blickar hit när det största idrottsevenemanget någonsin i vår stad går av stapeln.
Som en drivande kraft bakom lag-VM har även programmet PING PONG POWER skapats. Huvudsyftet är att synliggöra och
etablera intresse för evenemanget men också att så många som möjligt ska komma i kontakt med pingis. Detta är vi också
stolta över att informera om.
Högskolan i Halmstad står som värd för denna dag. Här finns nybildade Hallands Idrottsakademi och en lång tradition av utbildning, forskning och utvecklingsarbete med inriktning mot idrottens betydelse för hälsan och samhället i stort. Pingis och dess
kommande superevenemang ligger därför väl i linje med vad Högskolan vill uppnå. Spännande konferenser och möten med
vetenskaplig idrottsinriktning är planerade framöver där Högskolan kommer ha en drivande roll i nära samarbete med PING
PONG POWER-organisationen.
Varmt välkomna!
PING PONG POWER – Högskolan i Halmstad och Hallands Idrottsakademi
VAR: Högskolan Halmstad, Sal R1107 i Dormerhuset
NÄR: Torsdagen 13 oktober klockan 14.00-16.30
ENTRÉ: Föreläsningen är gratis men antalet platser begränsat. Först till kvarn gäller.
Anmäl ditt deltagande via e-post till: info@pingpongpower.se
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