Links med relevans for Soldier S.M.A.R.T. projektet
Der har været stor mediebevågenhed og interesse for projekt Soldier SMART. Her følger en liste over
relevante links med yderligere information:
Politiken 27.05.12
Forsiden, hele forsiden af PS-tillægget samt to sider i PS.
Her deltog to veteraner fra hold 2 desuden underviser Jakob Lund og psykolog Merete Aasborg.
En lille del af artiklerne kan læses her:
http://politiken.dk/indland/ECE1637893/danske-krigsveteraner-skal-meditere/

DR på P1, Kulturnyt 04.06.12
Udsendelse om Phie Ambos film ”Free the Mind” vist i DOXBIO og samtidigt i 50 biografer i hele landet.
http://www.dr.dk/P1/Kulturnyt/Udsendelser/2012/06/04143406.htm
Politiken 08.06.12
Artikel om evalueringsrapporten.
Samtlige artikler fra Politiken kan findes som tekst uden billeder på www.IAHV.dk
Middagsradioavisen 27.05.12
Klik på P1 søndag klokken 12 nede til venstre: http://www.dr.dk/P1/radioavisen/Radioavisen.htm
Aftenshowet 30.05.12
DR 1 med underviser Jakob Lund og en veteran fra hold 2. Desuden interview med filminstruktøren Phie
Ambo om dokumentarfilmen ”Free the Mind”. Aftenshowet se www.dr.dk
Lounge i Lorry TV2 04.06.12
Indslagmed en veteran fra hold 2, formand for IAHV Pia Maria Sørensen og psykolog Merete Aasborg
http://www.lorry.dk/artikel/111131
(indslaget starter ca. 11 minutter henne inde i programmet).
TV2 nyhederne kl. 22 - 06.06.12
Indslag med en veteran fra hold 1, chefpsykolog Vibeke Schmidt og hjerneforskeren Richard Davidson fra
USA.
http://nyhederne.tv2.dk/video/index/id/50938140/

Soldaternyt
http://soldaternyt.dk/
Medlemsbladet har bragt to artikler om projektet (den seneste indeholder imidlertid en del
fejlinformationer, som de er opfordret til at rette).
HKKF nr. 3, 2012 (en af soldaternes to fagforeninger)
HKKF har bragt en artikel i deres medlemsblad ”Fagligt forsvar” nr.3, 2012, hvor der er interview med
underviser Jakob Lund og psykolog Merete Aasborg. Artiklen kan læses i netudgaven af bladet:
http://viewer.zmags.com/publication/4d6a29e6#/4d6a29e6/20
Følgende link er en kortere omtale fra HKKF´s hjemmeside:
http://viewer.zmags.com/publication/4d6a29e6#/4d6a29e6/20
Der kan findes flere mindre beskrivelser, hvis man søger under nyheder på deres hjemmeside:
www.hkkf.dk
Magasinet Psykologi nr. 4, 2012
Magasinet har bragt en vidensnote om projekt Soldier SMART
Fyns Stifttidende
Artikel er undervejs. Der er interview med en veteran fra hold 1 og psykolog Merete Aasborg.
P1, Videnskabens Verden 11.09.12
Radiokanalen har bragt en udsendelse om projektet d. 11.9.12 kl 14.03. Udsendelsen kan findes på nettet.
Der er medvirken af hjerneforsker Richard Davidson, chefpsykolog Vibeke Schmidt fra Veterancenteret,
underviser i Soldier SMART Jacob Lund, en veteran Kenneth og psykolog Merete Aasborg.
http://www.dr.dk/search/forside.htm?q=merete+veteran+&output=xml_no_dtd&oe=UTF-8&ie=UTF8&getfields=*&filter=p&client=default_frontend
TV2 News 19.09.12 kl. 21.
Indslag med forsker fra SFI, underviser i Soldier SMART Jakob Lund samt veteran fra projektet Peter
Jakobsen.
Radio 24syv den 25.9.12
Indslag med psykolog Merete Aasborg i programmet Iben og mødregruppen.
Euroman, februar 2013
Interview med en tidligere indsat med erfaring med åndedrætsteknikker, underviser Jakob Lund og
psykolog Merete Aasborg.
Meget presse har været knyttet sammen med den danske dokumentarfilm ”Free the Mind” instrueret af
Phie Ambo. Her følger man amerikanske veteraner, der gennemfører kursus undervist af IAHV Danmarks
søsterorganisation i USA efter samme program som Soldier S.M.A.R.T. forløbet i Danmark.
Desuden følges en dreng med ADHD, som også undervises i bl.a. yoga og åndedrætsøvelser.
Begge forløb bliver fulgt af den amerikanske hjerneforsker Richard Davidson.
Her link til info om filmen samt trailer:

http://www.dfi.dk/Nyheder/FILMupdate/2012/Maj/Trailer-til-Free-the-Mind.aspx

Herunder er link til debatten efter filmen på premiere aftenen i Grand bio. Debatten blev sendt til 50
biografer landet over. En af deltagerne fra projekt Soldier SMART hold 2 var med i panelet sammen med
hjerneforsker Richard Davidson og instruktør Phie Ambo. Desuden deltog også adoptivfaderen til drengen i
filmen, Will:
FREE THE MIND cinecast (live-transmission to a lot of cinemas) 6/6

