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Var der nogen, der sagde,
at politik er kedeligt...
PROGRAMUDPLUK. Der bliver den ondelyneme gang i den på Danmarks første Folkemøde i Allinge.
Vi har plukket i programmet, der bugner af skæve, kreative, mærkelige og folkelige arrangementer .
Folkemødet byder på meget mere og andet end talende jakkesæt og stramme slipseknuder.
om, at der er en verden uden
for Danmark.

Statsministerens tale
ONSDAG KL.15.15 - 15.35: Kom
og hør statsministerens tale til
den første politiske festival i
Danmark. Hovedtale fra Danchells talerstol om demokrati.
Danchels Hus, Havnegade 38.

Rytteriet - nu med
bornholmere
ONSDAG KL. 14.00 -14.45: Snobben Poul alias Rasmus Botoft
fra DR’s satireserie ’Rytteriet’
optræder på Politikens scene
under Folkemødet og interviewer en gruppe lokale gæster. Emnet er sikkerhed og
militær. Gæstgiveren, Theaterstræde 2.

Flygtningeskulpturer
fra M/S ANTON deltager i alle møder
ALLE DAGE: Vi kommer rundt
med nogle af Jens Galschiøt flygtningeskulpturerne fra
Flygtninge skibet M/S ANTON. De skal deltage i alle møderne i Allinge, hvor de helt
tavse vil overhøre debatterne,
som en kunstnisk påmindelse

Få lavet dit eget
Barfoedstryk
ONSDAG KL. 13-20: Sæt dit eget
fodaftryk på Folkemødet og giv
samtidig et ønske til Danmarks
fremtid. Mest for børn og politikere. Konservatives telt i
Danchells Anlæg.

Miraklet hinsidan: Mød
Sveriges finansminister
ONSDAGKL.16.15-17.00: Svensk
økonomi boomer med høje
vækstrater, mens Danmark er
i recession. Hvad er hemmeligheden bag den svenske succes?
Og hvad kan danske politikere
lære af Sverige? Kom og hør
Sveriges karismatiske finansminister Anders Borg blive interviewet af Politiken redaktør
Lars Trier Mogensen. På Gæstgiveren, Theaterstræde 2.

Syng med Bertel og Pind
ONSDAG KL. 17-18: Kom og hør
Bertel Haarder og Søren Pind i
flot duet. Og syng med på sange
fra højskolesangbogen, gamle
politiske sange og måske en
hjemmelavet sang til lejligheden. Danchels Hus, Havnegade 38.

AftenMadsen: Erhvervslivets ønskeseddel
ONSDAG KL. 17.00 - 18.00: DI´s
administrerende direktør Karsten Dybvad præsenterer sin
ønskeseddel til fremtidens
vækstsamfund for politisk ordfører Ellen Trane Nørby (V) og
næstformand Morten Østergaard (RV). Hvor mange af erhvervslivets ønsker vil de to
unge politikere love at opfylde? Anders Lund Madsen styrer løjerne på Klostergården ,
Østergade 7.

Karikaturer fra Politiken:
Mød håndtegneren
ONSDAG KL. 17.15 - 18.00: Kom
og mød Politikens håndtegner
Roald Als, der har tømt skufferne og viser sine mange skarpe karikaturer og politiske
tegninger frem på scenen på
Gæstgiveren - mens han sam-

Optimal solbeskyttelse
til hele familien

Capital Soleil
Velegnet til alle hudtyper,
selv sensitive.
Uden parabener og parfyme.

tidig kommenterer verdenssituationen i Danmark. På Gæstgiveren, Theaterstræde 2.

derholder på scenen mellem de
forskellige indslag. Sted: Danchells Talerstol

Danmarksmesterskab
i debat: 1. runde

Foodfight

TORSDAG KL. 10.30-12.00: Politiken og Dansk Ungdoms Fællesråd inviterer til første runde
i ’Danmarksmesterskaberne i
Debat’, hvor repræsentanter
fra 8 ungdomspolitiske partier
stiller op og dyster om, hvem
der er bedst til at diskutere
aktuel politik - direkte foran
publikum i gårdhaven. Dommerne består af 3 kommentatorer. Gæstgiveren, Theaterstræde 2.

Hvad fanden skal vi
bruge svenskerne til?
TORSDAG KL.13.15 – 15.00: Turister, arbejdskraft, flypassagerer og investorer. Hvordan
kan Sjælland og Bornholm blive bedre til at drage nytte af
Skåne? Rundbordssamtale om
dansk vækst og Øresundsregionens betydning. Sted: Høiers Iscafé.

Alberte med band
TORSDAG KL. 14 -17: Dag: 16/6
2011 14:00 - 17:00: Alberte un-

TORSDAG KL. 14.30 -15.00: Bogen på bordet – værdidebatten
i køkkenet. Din kost bestemmer, hvem du er. Men hvem
bestemmer hvad du spiser?
Journalist Kjeld Pedersen interviewer politikerne Christel
Schaldemose og Benny Engelbrecht om den fødevare-værdidebat, de har startet med
debatbogen FoodFight. Sted:
Danchells Talerstol.

ATS Live
TORSDAG KL. 17.15 – 18.00: Politikens ’At Tænke Sig’-spalten har underholdt Politikens
læsere med aktuel satire hver
dag siden 1932. Spaltens nuværende redaktører, Gorm Vølver
og Ole Rasmussen, leverer en
live-udgave af deres satiriske
udfoldelser, og de kan godt finde på at bryde ud i sang undervejs. Så er du advaret. Sted:
Gæstgiveren, Theaterstræde 2
Resumé.

Fra lort til lys

mark er en af verdens førende nationer i forhold til vedvarende energi, bioteknologi
og fødevareproduktion. Hvordan udnytter vi dette så vores
lys, varme og transport bliver
grøn samtidig med at vi skaber
nye grønne job? Hvad er mulighederne for Danmark og hvor
skal investeringerne komme
fra? Landbrug & Fødevarers
telt på Cirkuspladsen.

Mød WulffMorgenthaler
FREDAG KL. 17.15 – 18.00: Kom
og mød duoen bag den daglige
stribe WulffMorgenthaler fra
bagsiden af Politikens 2. sektion: komikeren Mikael Wullf
og tegneren Anders Morgenthaler. Og vær med til at brainstorme idéer til nye striber.
Sted: Gæstgiveren, Theaterstræde 2.

På skattejagt med
skatteministeren
LØRDAG KL. 10.00 – 11.00: Tag
dine små børn med til en skattejagt i haven ved Danchels
Hus, mens du får klaret den
politiske situation med skatteminister Peter Christensen.
Danchels Hus, Havnegade 38.

FREDAG KL. 14.00 – 15.00: Dan-

Det Gamle Posthus er klar til FOLKEMØDET
TORVEFROKOST 12 - 15.30
Vælg frit mellem:
Frikadeller med perlebyg og ramsløgsolie
Fiskefrikadeller med coleslaw
Lammegrilpølse af Hammershuslam med grov kartoelsalat

75,-

Eller hvad med lækre

rodukter
lp
o
s
y
h
ic
Køb 3 V
un for 2 !åned.
k
l
a
t
e
b
g
o
n af juni m
Tilbuddet

gælder re

tapastallerkener

fyldt med dejlige
bornholmske råvarer

ste

Vi holder åbent hver dag
Det er en god ide at bestille bord på 56 48 10 42
ALLINGE APOTEK

ÅBENT
Mandag-torsdag ...9-17.30
Fredag ...................... 9-18
Lørdag ............ 9.30-13.30

Kirkegade 13 (ved torvet) · Telefon 56 48 00 48

Det Gamle Posthus
Kirkegade 8, Allinge 56 48 10 42
www.detgamleposthusallinge.dk

