// Det med småt

// Hvad sagde publikum?

Hvis du vil vide mere, kontakt:
Peter Zacho, projektstyring:
pesg@balk.dk
Thomas Sture Rasmussen, logistik:
tsr@balk.dk
Helle Trolle, kommunikation:
hetr@balk.dk
Karen Lykke Ratje, MIT:
kra3@balk.dk
Ravinder Kaur-Pedersen, ledelse:
ravk@balk.dk

En fantastisk dag på Ballerup Bibliotek (…) dygtige, meget engagerede og inspirerende oplægsholdere og interviewere, fin forplejning,
og til vores store glæde fuldt hus med aldersmæssig bred deltagelse. Og rammen kunne ikke være bedre – biblioteket, blandt bogreoler, lav podie i midten af det hele med publikum hele vejen rundt
og tæt på, gjort hyggeligt med farvestrålende tæpper på gulv og
podie. Den positive og optimistiske tilgang, som blev udtrykt til, at
der kan findes løsninger på disse store, og synes vi ofte, uoverskuelige problemer, som verdensmålene adresserer, fik os til at
gå hjem med tro på, at det nytter, at vi hver især og i fællesskab
handler – og starter nu.”
Annette og Leo Lund Mathiasen, Måløv

Læs mere her: kortlink.dk/27w44

// Tal
17 verdensmål - 1 god idé,
2 besøg i IKEA, 3 besøg hos Røde
Kors, 4 musikere, 5 sceneelementer, 10 sofaer, 12 gamle lamper,
14 tæpper, 25 plaider, 28 puder,
80 meter lyskæder fra kommunens
juleudsmykning, 103 verdensmålsterninger, 200 flæskestegssandwiches, 1000 genbrugskopper og
24 timer for at sætte (det meste)
op, 3 timer for at pille (det meste)
ned…
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Well done!
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Festival med inspiration, viden,
aktiviteter, udstillinger, underholdning
og en masse god energi.
Et bud på en bedre verden fra bl.a.:

CONNIE HEDEGAARD // KOK
RASMUS BREDAHL // BIOLOG
MORTEN D.D. // HVERDAGSAKTIVIST SIGNE WENNEBERG //
SKRALDER FABIAN VENNEKILDE
// MODEEKSPERT LAURA LAVA
// HAVBIOLOG JULIE LARSEN //
OG MANGE FLERE.

// I samarbejde med

//01
Læringsforløb med bl.a. MIT, DTU og
Borupgaard: biblioteksbrugere byggede satellitter og lærte om klimaforskning og teknologi

//02
Inspirationsdag for 400 2.g’ere som
opvarmning til gymnasiets innovationsarbejde om verdensmål

//03
Festivaldag med 200 gæster, 15-20
oplægsholdere & udstillere, personale, frivillige, samarbejdspartnere
og netværk.
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Festivalstemning,
aktiviteter,
paphatte
og trylleri

Meget mere at opleve:
DTU og Grøn Dyst. Paphat-workshop og modeshow. Fotoudstilling
med Yann Arthus-Bertrand. Levende musik fra Musikskolen. Klimakunst fra Borupgaard Gymnasium.
Skraldeaktivister. Repair Café.
Udstillinger. Live stream. Og meget
mere

Væk med reolerne, frem med
lyskæder og
festivalmøbler
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// Hvordan nåede vi frem?
Tilsagn

Ansøgning

VBL

SoMe

VBL

VBL

Planlægning
Kvinde 35+

Økonomi

Scenografi

Indsigt

//04

Vi vil engagere deltagerne til selv at
handle og involvere sig
aktivt i løsningen af
nogle af verdens største udfordringer

Oplægsholdere

Kendte navne

Markedsføring

Annoncer

Kaffe

Økomad
Handling
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Udstillere
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Tidsplan
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Visioner
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Projektgruppe

Samarbejdspartnere

Debat

Engagement

Booking
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Paphatte

Live stream

VBL

Scene

Faglighed

Lyskæder

Oplevelser

IKEA mv.

Personale
Konferencier

Hjælpere

Journalist

VBL

Koordinationsmøder

Deltagere

Styregruppe

Ekspertviden

VBL
Billetsalg

Film & foto

Følgegruppe

Partnermøder

Samarbejdspartnere

Afrapportering

