Pressmeddelande
Woman in Red – med kvinnohjärtat i fokus!
Välkommen till Woman in Red i Stockholm den 4 mars kl 17:00
Oscarsteatern, Kungsgatan 63
Den vanligaste dödsorsaken hos svenska kvinnor är hjärt- och kärlsjukdomar. Men vi
vet alldeles för lite om kvinnlig hjärthälsa. För att ge och samla in pengar till forskning
driver 1,6 & 2,6miljonerklubben kampanjen Woman in Red. Jämställdhetsminister
Maria Arnholm inledningstalar och barn- och äldreminister Maria Larsson delar ut
insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsas stipendier på totalt 1,4 miljoner till forskning på
kvinnohjärtat.
Kring den internationella kvinnodagen i mars drar vi igång vår kampanj Woman in Red för
nionde året i rad. I 15 städer sker aktiviteter med föreläsningar och underhållning –med fokus
på kvinnohjärtat.
Invigning med stipendieutdelning i Stockholm den 4 mars
Ur programmet
Maria Arnholm, jämställdhetsminister, inledningstalar och stipendieutdelare är Maria
Larsson, barn- och äldreminister. Mmedverkar gör även Anna Maria Corazza Bildt, EUparlamentariker.
Karin Schenk-Gustafsson, professor i kardiologi föreläser under rubriken Nyheter om
kvinnor, hjärtinfarkt och stroke och Agneta Månsson Broberg, läkare, kardiolog och en av
årets stipendiater, pratar om Hjärtskador efter bröstcancerbehandling. Livstilsprofessor
Maj-Lis Hellenius talar om Senaste nytt om livsstil och hälsa med fokus på kvinnor.
Lill Lindfors och flera artister underhåller. Kvällen avlutas med en gnistrande modevisning i
rött med många kända kvinnor!
Den röda skon
En pin i form av en röd sko, designad av Lotta Lewenhaupt, säljs till förmån för forskning om
kvinnohjärtat i samband med kampanjen. Skon säljs via vår hemsida och på Willys och
Hemköp.
För mer information

Alexandra Charles, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben. Tel: 0708–28 09 11, :
alexandra.charles@telia.com
Lucienne Fredriksson, kommunikatör, 1,6 & 2,6 miljonerklubben. Tel: 0701- 407797
lucienne@1.6miljonerklubben.com
Orter och datum för kampanjen Woman in Red
4 mars
Stockholm
6 mars
Linköping, Örebro, Helsingborg, Karlskrona
8 mars
Lidköping, Ljusdal, Ystad
9 mars
Göteborg, Borås
13 mars
Sundsvall, Eskilstuna
14 mars
Malmö
20 mars
Västerås
2 april
Umeå

