Filmen “Inside Job” vandt
i år en Oscar for bedste
dokumentar og har modtaget en række andre priser.
Filmen vises kun denne aften.

Foredrag ved erhvervsmand
og eventyrer Per Wimmer,
der er bosiddende i London.
Per Wimmer anbefaler også
dokumentar-ﬁlmen, der helt
sikkert vil forarge.

Business-arrangement
Slagelse Erhvervsråd og PANORAMA Slagelse
inviterer til ﬁlm- og foredragsaften
Torsdag 1. september, kl. 18:30
Mød erhvervsmand og eventyrer Per Wimmer og hør om livet i den
internationale ﬁnansverden – “ﬁnanskrakket tur-retur” – og om afstikkeren
i verdensrummet + se “Inside Job”, der går bag om ﬁnanskrakket …
Slagelse Erhvervsråd inviterer til et spændende sensommer-arrangement
sammen med PANORAMA Slagelse, hvor medlemmer, jeres kunder
og/eller personale får lejlighed til hilse og høre på slagelsedrengen Per
Wimmer, der i dag bor i London og ejer Wimmer Financial. Per Wimmer
er også kendt som eventyrer – de ﬂeste har hørt om hans rumeventyr.
Torsdag 1. september fortæller han både om livet i ﬁnansverdenen,
det næste krak – og tager en afstikker i rummet! Aftenen rundes af
med den Oscar-vindende dokumentarﬁlm ”Inside Job”, der har forarget,
hvor den er blevet vist, og som bl.a. den aftrådte direktør for Den Internationale Valutafond, Dominique Strauss-Kahn med. Filmen vises kun i
forbindelse med dette arrangement.
Arrangement: PANORAMA, Træskogården 2, 4200 Slagelse
Tilmelding: www.panorama-slagelse.dk
Pris: pr. person kr. 145.Venlig hilsen
Slagelse Erhvervsråd og PANORAMA Slagelse

Aftenens program
Kl. 18:30 – Velkommen i foyeren
Vin v/Skovgaard Vine, en lækker sandwichbolle – chokolade v/KræmmerHus
Kl. 19:00 – Velkomst i salen
v/Henrik Obel, PANORAMA
Kl. 19:05 – Igang igen!
v/formand Poul Møller, Slagelse Erhvervsråd
Kl. 19:15 – ”Finanskrakket tur-retur”
v/ﬁnansmand og eventyrer Per Wimmer
Kl. 20:00 – Pause
Kl. 20:10 – Oscarvinderen, erhvervsdokumentaren ”Inside Job”

Bestil jeres
billetter til aftenen
på panorama-slagelse.dk
(i alt 295 pladser)

Pris pr. pers. kr. 145.-

Slagelse Erhvervsråd Industrivej 1 4200 Slagelse Telf 58 55 45 70 E-mail hsm@sler.dk

Business-arrangement

En spændende aften med ﬁlm og foredrag
Torsdag 1. september, kl. 18:30
Om Per Wimmer:
Per Wimmer er grundlægger af og adminstrerende direktør i den Londonbaseret investeringsbank Wimmer Financial, der specialiserer sig inden for
naturlige resourcer (grøn energi, minedrift, olie & gas, vand, etc)., herunder
med aktiviteter som kapitalrejsning, corporate ﬁnance og institutionel aktiehandel. Wimmer Financial blev lanceret på 50 års-dagen for Sputnik,
4. oktober 2007. Per Wimmer forventes at blive den første dansker i rummet. Per Wimmer er ved at forberede sig på sine tre rumrejser, der forventes at starte i 2012. Per er nemlig også eventyrer – den 6. oktober 2008
satte Per sammen med Ralph Mitchell en verdensrekord ved at udføre
det første tandemfaldskærmsudspring over verdens højeste punkt, Mount
Everest. Faldskærmsudspringet foregik fra 9 km højde. Før grundlæggelsen af sin egen investeringsbank rådgav Per Wimmer om globale aktier
hos MF Global/MAN Securities, som tidligere var en del af den USD 60
milliarder store kapitalforvalter The MAN Group før spin-out.

FILMOPLEVELSER I STORT FORMAT

Foredrag ved erhvervsmand og
eventyrer Per Wimmer. Per Wimmer anbefaler også dokmentarﬁlmen, der helt sikkert vil forarge.

Om ”Inside Job”:
Det er blevet sagt, at er du ikke forarget, når du har set “Inside Job”, er det
fordi du ikke fulgte med. “Inside Job” har høstet stor hæder – og en Oscar
for årets bedste dokumentar – for sit forsøg på at afdække historien bag
nedsmeltningen af verdens ﬁnansielle markeder i 2008. Se det hele inkl.
interviews med de personer, der var en del af krakket og de, der advarede
om samme. Filmen går nådeløst tæt på den politik, lovgivning m.m., der
betød, at millioner mistede hus og job, mens andre ﬁk deres del.
Filmen har blandt andet interview med den netop aftrådte direktør for Den
Internationale Valutafond, Dominique Strauss-Kahn og den ny – Christine
Lagarde med ﬂere.

Arrangementet er oplagt som
uformel ﬁrmaaften, event
for kunder og personale
– og selvfølgelig til
at hilse på hinanden …

Bestil jeres
billetter til aftenen
på panorama-slagelse.dk
(i alt 295 pladser)

Pris pr. pers. kr. 145.-

“Inside Job” vandt i år en Oscar
for bedste dokumentar og har
modtaget en række andre priser.
Filmen vises kun denne aften.

Tag et snigkig her: www.sonyclassics.com/insidejob
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