København, mandag d. 9. september 2014
PRESSEMEDDELSE
Alternativet fejrer det bæredygtige Danmark ved talkshow og fest på Bremen Teater.
Titusindvis af danskere arbejder hver dag for at skabe et mere bæredygtigt samfund – miljømæssigt,
økonomisk, socialt og kulturelt. Det vil Alternativet gerne fejre.
Alternativet Talkshow løber af stablen lørdag d. 13. september fra kl. 19:30 – 22:30 på Bremen Teater i
København, hvor man igennem samtaler med særligt indbudte gæster, filmklip og musikindslag vil sætte ord,
billeder og lyd på den bæredygtige fremtid. Alt sammen for at tage de mange muligheder op, der er i en seriøs
bæredygtig omstilling.
Medlem af folketinget Uffe Elbæk vil være vært ved Alternativet Talkshow sammen med musiker og forfatter
Minna Grooss. Med sig på scenen har de blandt andet skuespiller og miljøforkæmper Jytte Abildstrøm,
singer-songwriter Penny Police og den canadiske samfundsudvikler Peter MacLeod. Men der bliver også
mulighed for at se klip fra filminstruktør Andreas Dalsgaard kommende film “Life is Sacred” og lade sig
inspirere af den ukonventionelle landmand Niels Stokholm, der både er truet af myndighederne og elsket af
restauranten NOMA, og højaktuel i Phie Ambos kritikerroste film ”Så meget godt i vente”.
“Vi glæder os alle meget til at holde talkshow og fest på lørdag sammen med alle de dejlige mennesker der
er nysgerrige på, eller aktive for, et mere bæredygtigt Danmark. Det bliver en aften i håbets og handlings
tegn med spændende mennesker, interviews, film, optræden og musikalske overraskelser på programmet.
Jeg glæder mig ikke kun til at være vært sammen med Minna, men er utrolig glad for at vi med de
medvirkendes hjælp, kan være med til at markere nødvendigheden af seriøs bæredygtig omstilling af
Danmark.”, siger Alternativets politiske talsperson Uffe Elbæk.
Efter Alternativet Talkshow vil nogle af Danmarks nyeste DJ’s erobre dansegulvet og spille op til dans natten
lang i Bremens natklub.

Åbent for offentligheden – og valgfri billetpris.
Alle danskere der har interesse i den bæredygtige omstilling i Danmark og verden er velkommen til et
talkshow helt i tidens ånd: bæredygtighed, iværksætteri og nyt politisk udsyn, og selvfølgelig tilsat en god
portion humor, dans, fest og underfundigheder.
Billetter kan man købe direkte over internettet: www.alternativet.dk/talkshow. Man bestemmer selv prisen.
Alle deltagere i Alternativet Talkshow, både på og bagved scenen, er frivillige. Indtægterne ved billetsalg går
derfor til at dække omkostninger i forbindelse med leje af lokaler og udstyr, transport og lign.
Et talkshow i tre akter med værterne Uffe Elbæk og Minna Grooss
Talkshowet som forløber over tre akter, begynder med at tage udgangspunkt i hvad der rører sig i Danmark,
hvor Jytte Abildstrøm lægger ud og filmskaber Phie Ambo fortæller om sin aktuelle dokumentarfilm “Så
meget godt i vente”. Landmanden Niels Stokholm kigger også forbi, hvorefter det første akt afsluttes til
tonerne at singer-songwriter Penny Police.

	
  

Andet akt kigger indad med fokus på den personlig frigørelse, hvor det hele menneske vil få plads til
udfoldelse. Der vil være interview med forfatter og journalist Lea Korsgaard om hvordan verden og den
seksuelle frigørelse så ud i begyndelsen af det tyvende århundrede. Der bliver også højt til loftet ved interview
samt musikalsk optræden af GLAMBOY P, som medvirkede i Dansk Melodi Grandprix 2014. Herudover vil
den østeuropæiske menneskerettighedsforkæmper og queer aktivist Željko Blaće kigge forbi til et interview.
”Jeg glæder mig til talkshowet og at fortælle om min nye bog Orgasmeland, der handler om en gruppe
mennesker i 1920’erne, der kæmpede for en bedre verden på nye og vildt opfindsomme måder.”, siger Lea
Korsgaard, journalist, forfatter og medstifter af medievirksomheden Zetland.
Sidst, men ikke mindst, vil tredje akt vende blikket ud mod det internationale samfund. Samfundsudvikleren
Peter MacLeod fra Canada, vil fortælle om sin succesfulde løn-kampagne “Wagemark”, som forhåbentlig kan
inspirere til at tænke lønniveauer på en ny, mere bæredygtig måde. Der vil også være smugkig på endnu en
dokumentarfilm denne aften, nemlig Andreas Dalsgaards “Life is Sacred”, der omhandler kampen for ægte
demokrati i Colombia. Slutteligt bringer vi de internationale kompleksiteter ned på et lokalt dansk plan, ved
et interview med Uzma Ahmed Andresen, der har oprettet TING på Nørrebro, som er et åbent rum hvor alle
kan snakke og blive hørt om det bedste og værste i deres verden.
Til allersidst vil der igen skruet op for musikken med det internationalt anerkendte og Aarhus-baserede band
The DeSoto Caucus.

Kærlig hilsen
Alternativet

Pressekontakt:
For yderligere information, samt foto og oplysninger på de medvirkende etc., kontakt venligst:
Pressechef Mikkel Kjær: 6162 3473 el. mikkel.kjaer@ft.dk
Pressemedarbejder Sisse Haynes: 2629 0550 eller sisse.haynes@alternativet.dk
	
  

	
  

