Den Første Internationale Konference i
KryptoKvabbologi
arrangeret af Dansk Kvabbologisk Institut

5. – 9. februar i Brøndsalen, Frederiksberg

Forret-Petit Namnams de la Transglutaminase.

Foreløbigt program
5. Februar:

12:00

Officiel åbning af konferencen ved minister for  forskning,

14:00

Foredrag af Hans Gren om fund af hivearms-krabber i de

15:30

18:00

innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard.

indre danske  farvande.

Kvabbe opfører “Dr. Ribbakorans Profeti” - multimedieshow.

Hovedret-Kvabbinetter med surt.

Efterret-Saisonens Godter og Søde Sager.

20:00

Analyse af de kvabbogryfiske skrifter ved doctor honoris

causa Klaus von  Trinkenwasser.

21:00

Diskussion i arbejdsgrupper. Mulighed for “jump and talk ” i

23:00

Nattevandring i Søndermarken. Gentagne rapporteringer om

den dejlige sump lige uden for Brøndsalen.

muldkv abber søges verificeret.

6. Februar:
9:30

Introduktion til Oraklet fra Kvabx ved professor Tom
Mave.

Oraklet vil blive opstillet i Brøndsalen og det vil under

Middag.

Menu kreeret af Maitre Flæskebov:

konferencen være  muligt at stille spørgsmål direkte til orak let.

11:00

Diskussioner i arbejdsgrupper.

12:30

Frokost

13:30

Professor Le Tour præsenterer de seneste instrumenter til
dokumentation  og indsamling af kryptokvabbologi.

15:00

Eksklusivt besøg i Zoologisk Museums hemmelig-stemplede

18:00

Middag.

20:00

Plat principal - Skipperkvabskovs avec le garniture de

7. Februar:
9:30

jour.

Dessert - Kvabbarberkompot.

show.

NB: husk varmt tøj!

kryptokvabbologiske samling.

Hors d’œuvre - Fløjlsgrød.

KVABBE opfører “Etyde for snekvabber” - multimedie-

Workshop.

Byg din egen kryptokvabbe-detektor ved Herbert Von Hörenschade.

		
12:30

Frokost

13:30

Foredrag om kryptokvabbologiske stamtræer.

Ingolf Fingerbühl forsøger at indplacere den kryptokvabbologiske  fænomologi i et fælles stamtræ.

		

17:30

Urpremiere på korværket “Når jeg ser en Kvabbe svuppe”
Semisopran Inez Hiimstergims gæsteopræder.

12:30

Frokost

13:30

Kryptokvabbologiens historie.

		
18:00

Middag.

Tilrettelagt af RoyHurtigkvab:

Rejetiger i chilismør med springbalsamin.

Bagt knude med basilikum og syltet kvabtang.
Quabbe brulée.

Foredrag ved Zoolog Lars Thomas.

Lars Thomas skitserer udviklingen af kryptokvabbologien fra
middelalderens hjuldyr og hundestejler til nyere tids

8. Februar:
9:30

Lars Thomas har desuden lovet at foredraget vil afsløre chok-

kvabbologi  versus Østerlandsk mystik ”

Zenbudhistiske koaner må påregnes. Blikspand udleveres ved
indgangen.

		
10:30

kvabbelejer.

Filosoffen Yaska Gi Daiskaya causerer over “Krypto-

Ericha de B’Dekken gemmemgår den seneste flamske

krypto kvabbologiske forskning med udgangspunkt i hendes bog
“Mellem ålejern, kvabber  og bondeanger - Kvabbologien i
et vadested”

erende nye  opdagelser fra Addis Abeba i Etiopien.

		
15:30

Eftermiddagskaffe med filmforevisning.

Vi skal se klip fra Agammemnon Hinterhühls nyeste kvabbologiske dokumentarfilm “Die Quappen und ihre Geräusche”.

Der vi være simultan-tolkning på tibetansk ved Llama Llary
Llaaanlloord for dem, der ikke er så gode til tysk.

20:00

Åben mikrofon.

Konferencens deltagere kan her komme frit til orde.

Vi indskærper dog, at arrangementet skal holdes i en god tone,

og eventuelle  slagsmål vil blive anmeldt til politiet.

16:30

Kryptosonarlogi - en introduktion ved Eva Safari.

Efter en fund af en række mystiske figurer i sonogrammer af

		
22:00

forskellige  lydfænomener er der de sidste år opstået en ny

Poul Krebs synger sange fra kvabbe-sangbogen. Alle kan

synge med.

forskningsretning: kryptosonarlogien. Storvildtsjæger og
lydfisker Eva Safari vil give eksempler på mærkelige

soniske fund i Etiopien (jf. Lars Thomas’ foredrag tidligere
på dagen). Høreværn anbefales.

9. Februar:
9:30

		
18:00:

er chefkok hos Choma i Paris, Honduras.

Forret: Klamphugget kvabbe i skæreolie-salsa.

Hovedret: Kvabbe-paella med besynderligheder fra
Frihavnen.

Dessert: Iskvabbe.

Vi afprøver vores kryptokvabbologiske detektorer i omegnen
ledet af Herbert  Von Hörenschade - alle er velkomne.

Middag.

Kvabbe-potpourri ved Henri la Phissé, som til daglig

Workshop.

12:30

Frokost.

13:30  

Officiel afslutning ved Morten Østergaard og professor
Tour.

Deltagelse i konferencen koster 1700 dkr.
Alle måltider er inkluderet i prisen, undtagen morgenmaden som spises på
hotellet. Vi anbefaler at man benytter hotel Kong Arthur, da vi har

lavet en rabat-aftale med dem. Opgiv at du deltager i kryptokvabbolo-

gisk konference når du booker. Tilmelding til konferencen kan ske ved at
sende en mail til

kvabbe@sporado.dk

Du vil efterfølgende modtage info om, hvordan du indbetaler beløbet.

International Konference i Kryptokvabbologi er støttet af:

Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser,

Dansk lystfiskerforening, Naturstyrelsen, Frederiksberg Kommune,
Københavns Zoologisk Have, Naturhistorisk Museum,
Dansk Herpetologisk Forening.

International Konference i Kryptokvabbologi er
kurateret af Comte Jaques Le Cable.

