
CHORA CONNECTION inviterer til innovationsworkshop 
om fremtidens forbindelser mellem by og land med den internationale 
bæredytighedsekspert og sociale innovatør John Thackara.	  

BACK TO THE LAND 2.0 henvender sig bl.a. til sociale entreprenører, kommuner, lokalsamfund, 
uafhængige forandringsaktivister, foreninger, sammenslutninger, forskere og andre, der har en direkte 
interesse i at skabe nye forbindelser og platforme mellem by og land, så Enten-Eller kan blive til et 
Både-Og.	  

Over de to dage vil deltagerne blive engageret i nye forståelser, relationer og tendenser. 
DAG 1 i en undersøgelse af hvad vi kan vi lære af de nye tiltag og relationer mellem land og by, deres 
forudsætninger og succesfaktorer. 
DAG 2 gennem design af fremtidens demonstrationsprojekter, herunder hvordan vi får dannet lokalt 
forankrede innovative platforme og modeller for fremtidens Back to the Land-bevægelse i mødet 
mellem land og by. 

PRIS: 
En dag: 1.750 kr. eks moms 
To dage: 2.500 kr. eks moms 
inkl.	  forplejning	  og	  John	  Thackaras	  seneste	  bog:	  How	  
to	  Thrive	  in	  the	  Next	  Economy.	  

TID:                                                       
DEL 1: Torsdag den 19. maj kl. 13-20 
DEL 2: Fredag den 20. maj kl. 10-17

STED: 
CHORA CONNECTION, 
Sortedam Dossering 3D, 2. sal 
2200 København N	  

BEMÆRK: 
Det er muligt både at deltage i en af de to 
dage og i begge dage. 
Begge dages workshop afholdes primært 
på engelsk. 

BACK TO THE LAND 2.0



Priser: 

Dag 1: 1.750 kr. ekskl. moms * 

Dag 2: 1.750 kr. ekskl. moms *  

Dag 1 + 2: 2.500 kr. ekskl. moms * 

* inkl. forplejning (økologisk middag den 19/5 og/eller 
frokost den 20/5, kaffe, te mm. samt John Thackaras 
seneste bog: How to Thrive in the Next Economy). 

Registrering:  

Dag 1 (billet) 

Dag 2 (billet)  

Dag 1+2 (billet) 

Kontakt: 
Projektleder:  
Mette Hvid Brockmann  
mette@choraconnection.dk 
+45 20854600 

www.choraconnection.dk 
info@choraconnection.dk
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BAGGRUND

De fleste fremtidsforskere forudser en fortsat affolkning af 
landområderne til fordel for de større byer. Vi ser imidlertid også 
en anden og sundere tendens opstå: Nye relationer, der gen-
forbinder by- og landområdets beboere, bl.a. gennem fødevare- 
og energiproduktion, uddannelse, kultur og natur.  
En række projekter manifesterer dette kulturelle skift, bl.a. 
gennem nye fødevaresystemer; jord-delingskooperativer; socialt 
og rekreativt landbrug; økologisk genopretning; lokal 
energiproduktion; nicheuddannelser, nye forretningsmodeller og 
bæredygtig produktinnovation (”maker-movement”). 

De stærkeste projekter har afsæt i bæredygtighed og resiliens 
og styrker den udvikling, hvor det gode liv kombinerer elementer 
fra både by og land og skaber flere socialt resiliente samfund;  
lavere leveomkostninger, øget biodiversitet, reduceret forurening,  
e t m e r e m a n g f o l d i g t a r b e j d s l i v , i v æ r k s æ t t e r i , 
kvalitetsuddannelse, mangfoldigt kulturliv mm.  

På workshoppen undersøger vi nye veje, hvor det ikke er et valg 
mellem enten by- eller landliv, men hvor det i stigende grad er et 
både-og.  



PROGRAM

DAG 1: 
Torsdag den 19. maj kl. 13-20 (inkl. middag) 
”Hvad er muligt?” en undersøgelse af en række best cases for nye 
forbindelser mellem by og land med fokus på fremtidens muligheder. 
I korte oplæg ved projektledere og inviterede eksperter præsenteres vi 
for eksempler på nye relationer mellem by og land: ideer, modeller, 
platforme, processer. Derefter arbejder vi med konkrete muligheder for 
prototyper, modeller og processer, der kan videreudvikles på dag 2.  
Dagen afsluttes med, at vi definerer rammerne for Dag 2’s 
innovationsworkshop. 

Udbytte: Videndeling, indsigt i nye tilgange og markante 
forandringsparametre, samskabelse omkring nye modeller og 
processer for Back to the Land 2.0 innovation. 

Deltagere: Facilitator John Thackara, innovative eksempler fra hele 
landet, Chora Connection konsulenter og medlemmer af Chora 
Connections bestyrelse, eksterne eksperter som eksempelvis Thomas 
Harttung, stifter af Årstiderne, Rasmus Astrup grundlægger af SLA 
arkitekter, Tina Unger, koordinator i Lejre Kommune. 

DAG 2: 
Fredag den 20. maj kl. 10-17 (inkl. frokost) 
”Få det til at ske” – en innovationsworkshop for fremtidens prototyper 
på forbindelser mellem by- og landliv. På baggrund af de erfaringer og 
det arbejde, der er bragt videre fra Dag 1, vil vi gå i dybden med 
deltagernes konkrete udfordringer og muligheder, for på den baggrund 
at udvikle konkrete demonstrationsprojekter for Back to the Land 2.0. 

Udbytte: Originale tiltag der, ligesom prototyper, kan skræddersyes, 
kopieres og opskaleres. 

Deltagere: Facilitator John Thackara, 2-3 eksempler fra Dag 1, Chora 
Connection konsulenter og medlemmer af Chora Connections 
bestyrelse samt en større gruppe af inviterede deltagere. 



John Thackara har i 30 år rejst verden rundt i søgen efter 
fortællinger fra konkrete, lokale tiltag til en mere bæredygtig 
fremtid. Han videregiver disse fortællinger online og i bøger; han 
bruger dem i foredrag for byer og virksomheder; han organiserer 
workshops, festivaller og begivenheder, som bringer disse 
fortællinger sammen om deres fælles udgangspunkt. 

I hvert projekt arbejder en gruppe 
inviterede eksperter med lokale 
projektledere om at identificere 
nye muligheder og om at tage de 
første skridt – f.eks. en prototype 
eller et pilotprojekt – mod at 
skabe nye løsninger. 

I de seneste år har John været leder af Doors of perceptions 
Xskool workshop i Europa, Brasilien, Indien og Australien. 
Samtidig med hans arbejde for Chora Conneection hjælper han 
med at etablere et regionalt læringscenter i Syd Devon, England 
og et landdistrikt-”hub” i Cevennes, Frankring. I juli skal han 
undervise i kortere Back to the Land 2.0 forløb i Dorset, England. 

Johns seneste bog er ”How to Thrive in the Next Economy”. 

John har studeret filosofi, er uddannet journalist og har tidligere 
arbejdet i ti år som en bog- og magasinredaktør. Han var 
direktør (1993-1999) for det hollandske Designinstitut i 
Amsterdam; programdirektør for Design of The Time (Dott07), 
biennalen for social innovation i England; han var i 2008 
kommissær for Frankrigs vigtigste designbiennale, Cite du 
Design.  
John er Senior Fellow ved Royal College of Art i London, og 
Fellow ved Musashino Art University i Japan. I 2015 modtog han 
en æresdoktor fra Plymouth University. Han er også medlem af 
det britiske parlaments Design Kommision. 

Læs mere om John Thackara. 

Lyt til John Thackara 

JOHN THACKARA
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http://www.apple.com/dk
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http://www.doorsofperception.com/
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Chora Connection er en non-profit organisation, der arbejder for et 
innovativt, bæredygtigt og resilient Danmark. Etablering og udvikling 
af organisationen er støttet af VELUX-fondene. 

Chora Connection sammenkæder tænkning og handling gennem 
udvikling af modeller, prototyper og processer, der understøtter 
bæredygtig udvikling gennem en balance mellem økonomiske, 
miljømæssige og sociale faktorer. 

Samarbejdspartnere er både fra de offentlige og private sektorer,  
som f .eks .kommuner, brancher, o rgan isat ioner, NGO’er, 
uddannelsesinstitutioner, virksomheder og entreprenører.   

Chora Connections arbejdsområder omfatter f.eks. udvikling af 
bæredygtige fødevaresystemer i samarbejde med Lejre, Bornholm og 
Københavns kommuner, bæredygtige byggematerialer i samarbejde 
med byggebranchen og bæredygtige forretningsmodeller.  

Vi udvikler i partnerskab med Røde Kors modeller til selvforsynende 
asylcentre (i Auderød og Jelling) og har etableret et partnerskab med 
RCE, det danske center for uddannelse i bæredygtig udvikling. 

Chora Connection omsætter, manifesterer og formidler ideer og viden, 
der eksemplificeres gennem positive visioner og konkrete handlinger.  

Vi arbejder med de bedst kvalificerede initiativer, faciliterer 
intelligente løsninger og rådgiver i bæredygtig udvikling ud fra Chora-
metoden: ekspertvejledning, der understøtter en helhedskontekst.   
Se mere på: www.choraconnection.dk 

OM CHORA CONNECTION

http://www.choraconnection.dk
http://www.choraconnection.dk

