Kalder alle Wonder Women!
Det er os en ære at være værter for dette års Medicinske Comic Con!
Der skal diskuteres fanteorier, afprøves gadgets og battles superkræfter over 6 fantastiske dage.
Du bedes komme flyvende til:
Hovedindgangen til Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 København
klokken 08.50 fredag den 16. august 2019
Efter fælles velkomst kører vi med MedicinerMobilen til indkvartering på:
Feriekolonien Audebo, Skolevej 20, 4300 Holbæk
Enhver episk Comic Con må imidlertid slutte på et tidspunkt og du kan forventes tilbage
på Panums Hovedkvarter om eftermiddagen, torsdag den 22. august.
Til et træf som dette er det vigtigt at have alle nødvendigheder i tasken.
Husk derfor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Praktisk tøj og toiletsager
Sovepose/Sengetøj/Hovedpude
En kvintet bestående af håndklæde, viskestykke, karklud, sølvpapir og sorte sække
Madpakke til frokost første dag
Hver tredje bedes medbringe en lasse
500-900 kroner til afregning af øl/sodavand/cider alt efter hvor hydreret jeres
Comic Con skal være. Afregning kan også ske via MobilePay.
Alle skal medbringe deres yngligssnacks/chokolade/slik
…og nok vigtigst af alt: alverdens assorteret udklædningstøj.

Hellere for meget end for lidt! Vi mener det - tag det med!

Om du er Wonder Woman om natten, eller om dagen gør ingen forskel! Rusturen er både
for dig der drikker alkohol og dig der hellere sluprer sodavand. Der vil være rigelige mængder sodavand, øl og cider tilgængeligt.
Ved spørgsmål kan der ringes til WonderFrederikke på 23440232 eller WonderNicolai på
60636051.
Har du særlige kostforhold eller allergier skal du have fat i WonderMo på 51506531.
Hvis nysgerrigheden ikke er til at modstå, så kan I se hinanden- og os - an her:
https://www.facebook.com/groups/478939696008205/
Glæd jer desuden allerede til fest med alle andre fan-folk lørdag den 24. august i Studenterklubben på Panum fra 21-04.
Vi glæder os meget til at møde jer!
Kærlig hilsen,
Aleks, Ane, Anna, Frederikke, Henrik, Jacob, Maria, Mo, Nicolai, Sondre, Søs og Theo

