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Bli en del av det amerikanska presidentvalet 2020
Nu är det dags igen!
2016 var vi på plats i politikens huvudstad Washington DC för att på första parkett följa
de sista dagarna i den amerikanska presidentvalskampanjen. Under några overkliga
timmar följde vi tillsammans valvakan från den svenska ambassaden i Washington DC då
Donald Trump mot alla odds slog Hillary Clinton.
Den 3 november 2020 är det dags igen. Amerika går till val. Och vi kommer att vara där!

RESA TILL WASHINGTON DC - 31 oktober - 4 november 2020
Ur programmet:
-

Vad handlar valet om – egentligen? USA-expert berättar vad den dagliga
nyhetsbevakningen missar.

-

What is gerrymandering? And why did the Supreme Court rule on it? En jurist
guidar oss igenom det amerikanska valsystemet.

-

The art of door knocking. Vi besöker ett lokalt kampanjhögkvarter och följer med
när volontärerna söker upp väljarna.

-

Mingel och samtal hemma hos demokratiska politiker

-

Hur ser framtiden ut för det republikanska partiet – med eller utan Trump? Vi
besöker en republikansk tankesmedja.

-

Hur är det vara ”enemy of the people”? Vi träffar några journalister som bevakar
amerikansk politik.

-

Resan avslutas med gemensam valvaka mitt i politikens centrum.
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PRIS
-

25 000 kr/per person

-

I priset ingår ej resa eller logi, däremot förmedlar vi kontakt med utvalt hotell i
Georgetown där rum finns reserverade

-

Du anmäler dig genom att maila info@touchdowns.se
Anmälningsavgiften är 5 000 kr och garanterar dig en plats till 2020 års valresa

ARRANGÖR TOUCHDOWN USA
Touchdowns bedriver utbildningsresor till USA. Vi fokuserar på public affairs,
transatlantiska kontakter och innovation. Huvudarrangör är Ann-Sofie Olsson och Andreas
Utterström.
Ann-Sofie har en lång erfarenhet från kommunikationsarbete inom näringsliv,
intresseorganisationer och statliga företag. Idag arbetar Ann-Sofie som konsult på
InterPares Management Consultants.
Andreas är kommunikationskonsult och podcastproducent. Han är expert på amerikansk
politik och medverkar regelbundet i Sveriges Radio, Sveriges Television och TV4.
För mer information kontakta någon av oss på
info@touchdowns.se
ann-sofie.olsson@ipk.se
andreas@utterstrom.net
Vi ses i Washington DC!
/ Ann-Sofie och Andreas

