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INFORMATION

Chora Connection inviterer 100 førende eksperter, ildsjæle og forandringsagenter 

til 12 timers AMB17ION Open Mind Forum torsdag den 1. december 2016. Her skal 

vi sammen skabe visionære løsninger og metoder til realisering af FN’s verdensmål 

i en dansk kontekst.

AMB17ION sætter fokus på de handlinger, vi skal sætte i gang i dag og er et 

vigtigt næste skridt i gennemførelsen af FN’s 17 verdensmål i Danmark. Vi står 

overfor en lang række spørgsmål og udfordringer, som ikke er adresseret og 

AMB17ION har fokus på de handlinger, der kan ændre på dette.

På tværs af fag, sektorer og generationer udfordrer vi dansk status quo, afdækker 

de blinde felter og tager sammen et vigtigt næste skridt i realiseringen af FN’s 17 

verdensmål i Danmark.

Mød blandt andre: Mogens Lykketoft, Katherine Richardson, Martin Lidegaard, 

Sister Jayanti, Steen Hildebrandt, Mette Touborg, Richard Olivier, Trine Krebs, 

Claus Stig Pedersen, Rikke Krause, Carla Camilla Hjort og elever fra Randersgade 

Skole m.fl. 

Chora Connection 
inviterer til ’AMB17ION
- FN's verdensmål bliver til 
dansk virkelighed’ 
torsdag d. 1. december 
2016, kl. 9-21 på 
Afmagnetiseringsstationen 
ved Teaterøen i København.
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SEKS SEMINARER

   Resultatet af AMB17ION bliver bl.a.:

• Nye indfaldsvinkler og konkrete handlinger til at styrke FN’s 17 verdensmål i  

   Danmark.

• Prototyper på nye løsninger og modeller til implementering.

• Nye partnerskaber og alliancer for en bæredygtig udvikling.

Forud for AMB17ION er der blevet afholdt 6 arbejdsseminarer, hvor 

tværfaglige grupper af eksperter har drøftet bud på indsatsområderne, stillet 

udfordrende spørgsmål og teser om forandring for hvert tema. Disse bidrag er 

udgangspunktet for det fælles arbejde på AMB17ION.

AMB17ION følges på dagen op med en open source delingsplatform samt 

konkret udvælgelse af og opfølgning på nye handlinger.

AMB17ION SEMINARER
8-10 udvalgte deltagere 
og Chora Connections
bestyrelsesmedlemmer

Formål
Mapping, fakta, information, 

input til AMB17ION

AMB17ION
Arbejdscamp, input fra seminarer,

100 udvalgte deltagere
og Chora Connections
bestyrelsesmedlemmer

Output 
Konkrete innovationsspor, 

ideer til prototyper, partnerskaber 

og nye netværk
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AMB17ION er et arbejdende forum med en blanding af inspirerende og 

informerende oplæg og oplevelser samt resultatgivende workshops omkring 

følgende temaer:

Hvordan bliver Danmark et ansvarligt foregangsbillede for bæredygtig   

fødevareproduktion?

Hvordan uddanner vi Danmarks børn og unge til pionerer for fremtidens  

bæredygtige samfund?

Hvordan bliver dansk produktion og forbrug et eksemplarisk ideal i den globale 

bæredygtige udvikling?

Hvordan bliver Danmark et foregangsland for bæredygtige, intelligente 

samfund?

Hvordan skaber Danmark reel ansvarlig, bæredygtig udvikling? 

Hvordan bliver vi et bæredygtigt, holistisk folk?

PROGRAM 

BEGROWLIVEMAKELEARN

Check-in, velkomst, forstyrrelse
Inspiration: EAT, LEARN & MAKE

Forstyrrelse, inspiration: 
LIVE, GROW & BE

Præsentation,
inspiration, engagement og 

samtalemiddag
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Opsummering og frokost

Tak for i dag

Opsummering og identificering af
fremtidige prototyper
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Den 1. december 2016, Kl. 09.00-21.00

AMB17ION afholdes på Afmagnetiseringsstationen ved Teaterøen, 

William Wains gade 15, 1432 København K

Deltagelse koster 2.500 kr. ekskl. moms. og giver adgang til:

• At gøre en forskel i et tværfagligt udviklingsmiljø med stærkt fokus på     

   handling til fremtidsskabelse.

• Udfordrende indsigt gennem inspirerende og informerende oplæg,  

   forstyrrende oplevelser og fordybende samtaler.

• Et unikt netværk understøttet af en særlig AMB17ION open source platform.

• Mulighed for nye partnerskaber og alliancer til fremtidigt samarbejde om 

   FN’s 17 verdensmål.

• Smagfuld verdensmålsforplejning og særlig samtalemiddag i en ramme  

   skabt af scenograf Dorte Holbek og madkunstner Mette Martinussen.

Der gives rabat til særligt udvalgte med få midler, men meget på hjerte. 

For at komme i betragtning kontakt venligst: amb17ion@choraconnection.dk

Du tilmelder dig til AMB17ION her: greenticket.dk/amb17ion

For yderligere information kontakt venligst:

amb17ion@choraconnection.dk

Maria Hørmann

+45 5382 4311

Mette Hvid Brockmann

+45 2085 4600
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Chora Connections vision er at bidrage til et bæredygtigt og resilient 

Danmark. Chora Connections mission er at være katalysator for 

konkrete adfærdsændringer, både fysiske og bevidsthedsmæssige, 

via interdisciplinære, multidimensionelle og tværsektorielle 

udviklingsprocesser, metoder og formidling. Dette i form af innovative 

eksperimenter, prototyper, ’Open Mind’ konferencer, seminarer, 

’master classes’, formidlingsaktiviteter, rådgivning m.m..

 

Chora Connection sammenkæder tænkning, udvikling og handling. 

Vi sætter ind og handler, der hvor vores samfund kan blive markant 

mere bæredygtigt. Pt. arbejder vi inden for fødevareproduktion, 

uddannelse, design, forretningskontekster og økonomiske systemer.

www.choraconnection.dk

AMB17ION
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