
 

    

KOM OG MØD WOMEN DELIVER-KONFERENCENS 

INTERNATIONALE GÆSTER, NÅR VI HOLDER MINI-

FOLKEMØDE I TIVOLI 

Vi ved, at du og din organisation er en aktiv del af den danske indsats i forbindelse med Women 

Deliver. Derfor rækker vi nu ud, for at gøre opmærksom på muligheden for at få en stand til mini-

Folkemødet i Tivoli den 18. maj 2016.  

Mini-Folkemødet i Tivoli giver dig og din organisation en unik chance for at mødes med de 

internationale gæster fra Women Deliver-konferencen. Denne aften bliver H.C. Andersen Slottet 

omdannet til arnestedet for demokratiet, nemlig kaffesalonen, med 32 borde med rødternede due, 

stearinlys, kaffe og småkager, hvor høj som lav fra forskellige danske organisationer vil sidde klar til 

at tale med internationale såvel som danske gæster. Det bliver et arrangement, hvor danskere og 

internationale gæster kan lære hinanden at kende og få værdifuld indsigt i og diskutere sundhed, 

ligestilling, økonomi og uddannelse i Danmark og verden.  

Vil I være med til mini-Folkemøde i Tivoli 

Women Deliver-konferencens deltagere bliver om eftermiddagen den 18. maj transporteret fra 

Bella Center til Tivoli, hvor de vil modtage invitation til mini-Folkemødet, ligesom de vil blive gjort 

opmærksom herpå under selve konferencen. Der vil denne aften således være rig mulighed for, at 

mange internationale gæster lægger vejen forbi H.C. Andersen Slottet.  

Vil du og din organisation møde de internationale gæster og deltage i mini-Folkemødet på slottet 

med et bord/stand, kan I søge om en standplads her. Der vil være mulighed for at medbringe 

materialer, men vi sigter mod et skabe en hyggelig og uformel atmosfære uden for mange roll-ups. 

Slottet vi være åbent for gæster fra 18.30-21.30. 

Frist for tilmelding 

Der er frist for ansøgning om en stand søndag den 10. april ved midnat. Herefter vil Women Deliver-

konsortiet fordele standene så der sikres en bred og relevant fordeling mellem organisationer, 

virksomheder og institutioner på aftenen. Alle får en tilbagemelding på ansøgning om stand senest 

tirsdag den 12. april.  

Vi håber I vil stille med både høj og lav fra jeres organisation, så vi kan give de internationale 

gæster et indblik i alt, hvad vores danske demokrati består af. 

Pris 

Der er flere muligheder for deltagelse: 

 Standplads inkl. entré til Tivoli, sandwich og sodavand: 170 kr. pr. person. 

 Standplads inkl. entré til Tivoli: 70 kr. pr. person. 

 Standplads uden entré til Tivoli, sandwich og sodavand: gratis. 

Vi håber at se jer til en demokratiets aften! 

Bedste hilsner 

Women Deliver-konsortiet 

 

http://hansenagenda.dk/demokrati-paa-slottet/

