
Her kan du
SÆTTE MÅL

Her kan du
TEGNE noget

Her kan du
PRØVE noget

Her kan du
OPLEVE ET

SCENESHOW

Her kan du
LÆRE noget

Her kan du
LÆSE noget

Her kan du
GØRE noget

Her kan du
OPLEVE noget

Her kan du
MENE noget

HOVEDPAVILLONEN:
DANMARK FOR MÅLENE

Her kan du... 

• lære noget generelt om 
verdensmålene.

• finde generel information om 
kampagnen Danmark for Målene.

• komme på skattejagt.

• tippe en 17’er og deltage i en 
konkurrence.

• få en kop ka�e.

VERDENSMÅLSBILEN

Verdensmålsbilen, som 
leverer hele setuppet til 
pladsen, placeres 
under arrangementet 
som en del af setuppet.

PAVILLON A

Her kan du...

• sætte et ”hverdagsmål” for dig 
selv med udgangspunkt i dagens 
tema.

• tage en selfie med et 
verdensmål eller dit hverdagsmål.

• indgå i det store billede.

PAVILLON B

Her kan du læse en masse om 
temaets verdensmål, gode 
historier og overraskende 
facts.

PAVILLON D

Her kan du...

• lede efter de gode vaner i 
forhold til dagens tema.

• blive inspireret til, hvad du selv 
kan gøre fremover for at støtte 
verdensmålene i din hverdag.

PAVILLON F

Her vil relevante virksomheder 
og organistationer give dig en 
oplevelse i relation til dagens 
tema, hvor du skal bruge dine 
sanser og din krop.

SPEAKERS CIRCLE:

Her vil der være et podie med 
mikrofon og lydanlæg, som du 
kan gøre brug af, hvis du vil 
give din mening til kende, 
optræde med noget, 
præsentere lokale initiativer 
eller lignende.

SCENE:

Her vil der i løbet af 
hver temadag komme 
en scenebil i ca. 30 
minutter, med et 
spændende og 
relevant sceneshow.

NÅR DANMARK FOR MÅLENE 
BESØGER EN BY...

...vil du opleve et setup, som vil 
ligne hinanden fra besøg til besøg i 
opbygning og struktur, men 
indholdet og oplevelserne i 
pavillonerne vil skifte fra temadag 
til temadag. Denne oversigt viser 
den generelle struktur.

LOKALE AKTØRER

På byens torv kan byens lokale 
aktører og ildsjæle stille op sammen 
med Danmark for Målene og vise, 
hvad de gør for verdensmålene eller 
præsentere deres gode idéer og 
løsninger for byens borgere.

PAVILLON C

Her kan du... 

• tegne fremtidens gode idé 
med udgangspunkt i dagens 
tema.

• deltage i en konkurrence med 
din tegning.

PAVILLON E

Her kan du...

• prøve nogle virksomheders 
bud på gode løsninger i forhold 
til dagens tema.

• til hvert tema prøve nye ting, 
der passer til dagens tema.

HOVEDPAVILLONEN:
DIN BY FOR MÅLENE

Her kan du...

• lære noget nyt om din egen by.

• se, hvad din by gør for 
verdensmålene.

• give dine gode idéer videre til 
din bys beslutningstagere.


