TID

LØRDAG d. 15.maj

SØNDAG d. 16.maj

Bosse Hall Christensen, tidligere
trommeslager i Shubidia, fortæller sin
personlige historie om at blive
ekskluderet for det, man tror på.

Søren Ventegodt om positiv
livsfilosofi (12:00 – 13:00)

12:00

14:00

I dialog med Manitou
14:30

Bosse Hall Christensen, tidligere
trommeslager i Shubidia, fortæller sin
personlige historie om at blive
ekskluderet for det, man tror på.

13:00 – 14:00 en lektion i holistisk
medicin + spørgetimen (13:00 –
14:00)

I dialog med Manitou
15:00

Jim Kristensen – Corona-Skeptiker
med stort S, var med i kernen i MiB,
fortæller om erfaringerne fra sin kamp
og dens konsekvenser.
I dialog med Manitou

Søren Ventegodt fortæller om
livskvalitet og immunitet

15:30

Jim Kristensen – Corona-Skeptiker
med stort S, var med i kernen i MiB,
fortæller om erfaringerne fra sin kamp
og dens konsekvenser.
I dialog med Manitou

Søren livskvalitet fortæller om
livskvalitet og immunitet

16:00

Nyhederne

Nyhederne

16:05

Søren Ventegodt om fortæller om
konferencen d. 17./18.maj

Ulla Rung Weeke er traumepsykolog og
vil fortælle om nedlukningernes
konsekvenser for psyke og samfund.
I samtale med Søren Ventegodt

16:30

Søren Ventegodt fortæller om
angrebet på den den alternative
medicin i 2005: “Deep State vs.
Hoilistisk medicin”

Ulla Rung Weeke er traumepsykolog og
vil fortælle om nedlukningernes
konsekvenser for psyke og samfund.
I samtale med Søren Ventegodt

17:00

Nyhederne

Nyhederne

17:05

John Foley har en fortid som IT-,
informations-, cyber- og

Christian Olesen har en lang historie som
politisk aktiv og vil fortælle om de

sikkerhedsekspert i Forsvaret og vil
fortælle om forsvarets nuværende
medvirken til at Danmark er på vej imod
en mere autoritær styreform.
I samtale med Søren Ventegodt

nuværende overgreb på fundamentale,
demokratiske rettigheder, der foregår i
coronaens navn.

John Foley har en fortid som IT-,
informations-, cyber- og
sikkerhedsekspert i Forsvaret og vil
fortælle om forsvarets nuværende
medvirken til at Danmark er på vej imod
en mere autoritær styreform.
I samtale medSøren Ventegodt

Christian Olesen har en lang historie som
politisk aktiv og vil fortælle om de
nuværende overgreb på fundamentale,
demokratiske rettigheder, der foregår i
coronaens navn.

18:00

Nyhederne

Nyhederne

18:05

Per Brændgaard, sundhedsoplyser,
forfatter og en af danmarks mest aktive
meningsdannere i et indslag om
verdenssituationen.

17:30

I samtale med Søren Ventegodt
18:30

Per Brændgaard, sundhedsoplyser,
forfatter og en af danmarks mest aktive
meningsdannere i et indslag om
verdenssituationen.
I samtale med Søren Ventegodt

19:00

Nyhederne

19:05

Koncert med Kirsie Isabella,
“Smægtende kærlighedsrytmer og
skarpe protestssange” - hør og se mere
på www.kirsiaisabella.com

19:30

Koncert med Kirsie Isabella,
“Smægtende kærlighedsrytmer og
skarpe protestssange” - hør og se mere
på www.kirsiaisabella.com

20:00
21:00

I dialog med Line Lauridsen

I dialog med Line Lauridsen

