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Folkemødet kommer til København 

Folkemødet rykker til Dome of Visions i København, når TV-værten 
Clement Kjersgaard d. 5. juni inviterer til kick off-debat om 
Folkemødet. Og debatten fortsætter under selve Folkemødet, hvor et 
direkte videolink forbinder København og Allinge.  
 

NCC’s Dome of Visions på Søren Kierkegaards Plads ved siden af Det Kongelige Bibliotek i 

København tager 5. juni, Grundlovsdag, forskud på Folkemødet på Bornholm. 

 

Der sker, når TV-værten Clement Kjersgaard leder en debat om Folkemødet og dets betydning for 

fremtidens demokrati. Panelet, som Clement Kjersgaard vil udfordre, består af Astrid Haug, 

Khaterah Parwani og MF Yildiz Akdogan (S). 

 

Folkemødet får direkte link til København 

5. juni i Dome of Visions bliver en generalprøve på det, der under selve Folkemødet på Bornholm 

kommer til at foregå i domen i København og i BL´s dome i Allinge. 

 

I samarbejde med NCC, Det Kongelige Bibliotek og BL (Danmarks Almene Boliger) arrangerer 

Dome of Visions i København en række workshops for studerende. På hver af Folkemødets dage 

vil en repræsentant for de studerende i Dome of Visions via videolink til BL´s dome i Allinge 

deltage i Clement Kjersgaards bornholmske paneldebatter. 

 

”Vores dome på Bornholm er tænkt som et forsamlingshus, og det er kun naturligt, at folde den 

idé endnu bredere ud, så også folk, der ikke kan komme til Folkemødet på Bornholm, får mulighed 

for at deltage i debatterne,” siger direktør i BL, Bent Madsen. 

 

Samarbejde skal skabe nye muligheder 

”Samarbejdstanken er et meget vigtigt DNA for vores arbejde i Dome of Visions. Vi forsøger hele 

tiden at facilitere møder og vibrerende liv. Man kan sige, vi leder efter et resonansrum,” lyder det 

fra Gry Worre Hallberg, kurator i Dome of Visions. 

 

Martin Manthorpe, direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC (Dome of Visions 

bygherre), siger, at NCC blandt meget andet bruger domen til at opbygge kompetencer i forhold til 

at inddrage borgerne tidligt i de processer, der skaber udvikling i byerne.  

 

”Og i forhold til de studerende, som deltager i de kommende workshops, håber vi i NCC, at de vil 

tage samarbejdstanken til sig og bruge den aktivt i deres fremtidige jobs. For kun via samarbejde 

på tværs af fag og brancher kan vi skabe nye innovative muligheder i byggebranchen og i 

samfundet generelt,” lyder det fra Martin Manthorpe. 

 

Lise Bach Hansen, kulturproducent i Den Sorte Diamant, ser både noget fortid og nutid i dome-

arrangementerne. 
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”Det er vigtigt at sende et signal om, at netop i år er der særlig grund til at fejre Grundloven, da det 

jo er 100-året for indførelsen af kvindernes valgret. I de 100 år, der er gået, har det danske 

samfund udviklet sig eksplosivt, og derfor er jeg glad for, at vi Grundlovsdag har inviteret tre 

meget interessante kvindelige meningsdannere ind i domen til en diskussion om fremtidens 

demokrati,” siger Lise Bach Hansen.  

 

”Og så er det jo i øvrigt oplagt at få vores store unge publikum engageret i spørgsmål om samfund, 

også fremtidens samfund. Demokrati er en skabelsesproces, det ændres og tilpasses konstant, og 

derfor er der konstant brug for nye visioner, ideer og forestillinger,” siger Lise Bach Hansen. 

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

Ghita Borring, Kommunikations- og marketingchef, NCC Construction, telefon 41 70 44 40 

 
OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en 

af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en 

omsætning på 45,5 mia. kr. og 18.000 medarbejdere i 2014. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX 

Stockholm. 

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads 

og NCC Housing. I 2014 havde NCC i Danmark en omsætning på 6,2 mia. DKK og cirka 2.100 ansatte. 


