
Med udgangspunkt i de 17 Verdensmål, deres relevans og brugbarhed i 
virksomheder, organisationer, institutioner, kommuner og regioner i det 
danske samfund, lancerer Chora Connection en serie masterclasses i 
efteråret 2018, der skal sætte fokus på verdensmålene, som et praktisk og 
anvendeligt bæredygtighedsparameter og -værktøj.

Den masterclass-model, vi anvender, er afprøvet og består af oplæg,  
diskussioner, erfaringsudveksling og netværksdannelse.

Chora Connections masters er anerkendte danske og internationale 
eksperter inden for bæredygtighed og arbejdet med verdensmålene.  
Hvert masterclass-tema har sit specifikke fokus og omfatter både teore-
tisk og praktisk viden. 

Deltagerne bliver udstyret med viden og værktøjer til arbejdet med 
verdensmålene inden for deres specifikke arbejds- og interesseområde.  
De får mulighed for dybdegående dialog med ’the masters’, de bliver en del 
af en erfaringsgruppe og et netværk, der specifikt beskæftiger sig med  
tematikken, problemer, udfordringer og muligheder.

Facilitatorerne på masterclasses er erfarne ledere, der har arbejdet med 
bæredygtighed og facilitering på mange niveauer i en årrække. 

Outcome/effekt: Deltagerne får viden om temaet, praktiske værktøjer/
cases til afprøvning og implementering i deres bagland. 

Erfaringsbaseret netværk med sparring og feedback – mulighed for 
opfølgning. 

Format/proces: Chora Connection organiserer og faciliterer masterclas-
sene - sommetider i samarbejde med organisationer, der kan styrke kval-
iteten af temaets indhold og masters samt sikre relevante deltagere. 

Processen består af oplæg, diskussion, sparring med masters, bearbejd-
ning af problemstillinger/udfordringer samt erfaringsudveksling og  
idégenerering i mindre grupper (max. 10 i hver) med en facilitator. 

Deltagerforberedelse: Gennemlæsning af tilsendt materiale, kortlægning 
af egen problemstilling/behov. 

Opfølgning: Der vil være opfølgning med informationsmateriale, links, 
netværk mv.

Antal deltagere per masterclass: max. 20  
(efter først-til-mølle-princippet) 

INFO
MASTERCLASSES

“The Master Class  
principles were developed 
by violinist and conductor 
Yehudi Menuhin:

A small group of profes-
sionals are taught by an 
eminent expert in a  
particular field.

Each class is unique 
depending on the target 
group and topic focus.

We have developed the 
master class concept.  
It now comprises a mix 
of lectures, discussion, 
debate, practical work, 
excursions and group work.

The classes are designed 
to encourage innovative 
thinking and action – 
‘thinking outside the box”

Source: ICIS Center
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