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FN’S VERDENSMÅL BLIVER TIL DANSK VIRKELIGHED



12 TIMERS 
ARBEJDSCAMP

1. december samler Chora Connections bestyrelse 100 praktikere og pionerer, 
kunstnere og forskere - spontane og formelle forandringsledere fra ind- og 
udland, til en banebrydende 12 timers arbejdscamp for et bæredygtigt og 
resilient Danmark. 

Vær med til at gøre FN’s 17 verdensmål til dansk virkelighed sammen med:
Mogens Lykketoft, Katherine Richardson, Martin Lidegaard, Sister Jayanti, 
Steen Hildebrandt, Mette Touborg, Richard Olivier, Trine Krebs, 
Carla Cammilla Hjort, Claus Stig Pedersen, Thomas Roland, Rikke Krause, 
Claus Skytte, Michael Hauschild, Karen Blincoe, Niels Elers Koch, 
Camilla Bjerre, Ole Fogh Kirkeby, Birgitte Escherich m.fl.
 
Dagen iscenesættes på Afmagnetiseringsstationen ved Teaterøen på 
Refshaleøen, i en ramme skabt af scenograf Dorte Holbek og madkunstner 
Mette Martinussen. Du får oplevelser, indlevelser og udlevelser sammen med 
mennesker, der kan ændre den måde, hvorpå du betragter vores samfund og 
dit liv. Vi skal indgå partnerskaber, skabe prototyper og forandring på tværs 
af sektorer, landsdele, værdikæder og fagligheder. 

Som optakt til AMB17ION har Chora Connection afholdt 6 arbejdsseminarer 
med hvert deres tema: LEARN, BE, MAKE, LIVE, EAT og GROW. 
Konklusionerne fra de 6 seminarer danner udgangspunktet for arbejdet 
på AMB17ION den 1. december 2016 (se vedhæftet bilag eller gå til www.
choraconnection.dk).

 Programmet for dagen vil byde på en blanding af inspirerende oplæg, 
intensive forpligtende arbejdssessioner og stærke oplevelser. Som deltager 
forventes du at være engageret, have holdninger, at møde med et åbent og 
imødekommende sind samt en tro på, at vi kan gøre det bedre sammen ved 
at dele og fokusere på muligheder snarere end begræsninger.

Chora Connection inviterer 
til arbejdscampen 
”AMB17ION - FN’s 
verdensmål bliver til Dansk 
virkelighed”, torsdag den 
1/12/2016 Kl. 9-21 på 
Afmagnetiseringsstationen 
ved Teaterøen i København.
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AMB17ION er for alle forandringsledere, pionerer, ildsjæle, beslutningstagere, 

praktikere og forskere, der føler ansvar for at skabe nye modeller for et 

fremtidigt bæredygtigt Danmark i lyset af de 17 verdensmål. AMB17ION er et 

mødested og en udviklende platform, en videnbank og en oplevelse, et fælles 

fodslag, og et sted hvor vi ikke alene tænker stort, men hvor vi også gør noget 

ved det.

"FN’s 17 Verdensmål er den mest ambitiøse vision 
for verdens udvikling, vi nogensinde har set. Hvis 

verdensmålene skal realiseres, kræver det lederskab. 
Med AMB17ION tager vi i fællesskab dette ansvar på os" 

- Steen Hildebrandt



DET DU SKAL 
VIDE

TID
Torsdag den 1. december 2016, Kl. 09.00-21.00
 
STED
AMB17ION afholdes på Afmagnetiseringsstationen ved Teaterøen,
William Wains gade 15, 1432 København
  
PRIS
Deltagelse koster 2.500 kr. (ekskl. moms) og giver: 

• Adgang til at gøre en forskel i et tværfagligt udviklingsmiljø med  
  stærkt fokus på handling
• Udfordrende indsigt gennem inspirerende og informerende oplæg,   
 forstyrrende oplevelser og fordybende samtaler
• Mulighed for nye partnerskaber og alliancer til fremtidigt   
  samarbejde om FN’s 17 verdensmål
• Smagfuld verdensmålsforplejning og en helt særlig samtalemiddag.

Chora Connection er en non-profit virksomhed, og vi har ikke overskud på 
de arrangementer vi afholder. Tværtimod investerer Chora Connection selv 
et stort beløb i at udvikle, arrangere og følge op på denne begivenhed, 
men da vi er en lille organisation, og ikke har midler til at dække de 
direkte omkostninger til sted, mad, oplæg og oplevelser, opkræver vi et 
deltagergebyr. 

Der gives rabat til særligt udvalgte med få midler, men meget på hjerte.
For at komme i betragtning kontakt venligst: amb17ion@choraconnection.dk
Hvis man har bidraget til et seminar er prisen 1.500 kr. (ekskl. moms)

TILMELDING
Du tilmelder dig til AMB17ION her: greenticket.dk/amb17ion   
  
KONTAKT
For yderligere information: amb17ion@choraconnection.dk
Mette Hvid Brockmann       +45 2085 4600 
Maria Hørmann       +45 5382 4311

Læs mere på www.choraconnection.dk
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