
Stort intresse när Memea Mohlin föreläser om hundar
Mer än 150 personer har redan anmält sig till Memea Mohlins föredrag ”Se vad hunden säger - om hundens kroppspråk” som Realgymnasiet
i Uppsala anordnar torsdag den 7 februari. Memea Mohlin är hundpsykolog och lagkapten för svenska freestylelandslaget. Hon har författat
flera böcker och utbildat många hundägare. Intresset är så stort att man nu byter till större lokaler på Clarion Hotel Gillet.  Hundintresserad
allmänhet hälsas varmt välkommen.

Varje vår bjuder Realgymnasiet i Uppsala in en känd föredragshållare inom ämnet hund, till en föreläsningskväll som är öppen även för hundintresserad
allmänhet. Torsdag den 7 februari kl 18.00 är det dags igen. Då kommer Memea Mohlin, och föreläser om hundens kroppspråk och hur man kan lära sig se
de små nyanserna i känslorna hos sin hund.

– Jag har ju koll på om min hund Alvin är glad eller ledsen, men det kan förstås vara svårare att se om han småler eller är fundersam. Jag hoppas att vi ska
få svar på hur man kan se sådant säger Rebecca Breding som går första året på NB-programmet Hund på Realgymnasiet i Uppsala.

– Vi ordnar den här kvällen för att inspirera alla våra elever som går på NB-programmet Hund på skolan. Samtidigt vill vi passa på att bjuda in andra som är
hundintresserade till en spännande kväll. I år har intresset verkligen varit stort och vi har till och med fått byta till större lokal och flytta föreläsningen till
Clarion hotell Gillet för att rymma alla som vill komma. Det är fritt inträde och vi startar kl 18.00 med mingel och fika berättar Elisabeth Bäckman som är
rektor på Realgymnasiet i Uppsala.

Du som journalist är förstås varmt välkommen!

När:                      Torsdag den 7 februari
Var:                      Clarion Hotel Gillet
kl. 18.00                Fika, mingel och information om Realgymnasiets utbildningar 
kl. 18.30- ca 20.30  Föredrag av Memea Mohlin

Fritt inträde.

För mer information kontakta:

Elisabeth Bäckman, rektor Realgymnasiet Uppsala, telefon 0738-517732

Rebecka Ell, mentor, Realgymnasiet i Uppsala, telefon 0766-47 20 75

Ytterligare information om Realgymnasiet och våra utbildningar finns på www.realgymnasiet.se  och www.larande.se. 

Vi finns också på www.facebook.com/realgymnasiet , på www.instagram.com/realgymnasiet och på www.twitter.com/realgymnasiet.
Du är även välkommen att besöka vårt pressrum på www.cisionwire.se/larande

Lärande i Sverige AB driver Realgymnasiet på 14 orter i Sverige. Vi samarbetar mycket nära med branschen och finns mitt i city. På så vis skapar vi utbildningar
som håller en hög kvalitet och som ger eleverna värdefulla kontakter för framtiden. Vi lägger stor vikt vid att eleverna utvecklas både kunskapsmässigt och
personligt. Realgymnasiet erbjuder NB-programmen: Hästhållning (ridning, trav och islandshäst), Hund, Djurvård, Djurpark och Äventyrsturism. Vi har även HV-
programmet med utbildning till Hår- och Makeupstylist, Teknikprogrammet samt utbildning till IT-tekniker. Utbudet varierar på orterna. Förutom
gymnasieverksamhet bedriver företaget också grundskoleverksamhet. Erlaskolan startade 2011 och finns idag med tre skolor på två orter i Sverige. Flera
lanseras under 2013.


