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Vandkantsscenen 
på Folkemødet 2023 
– skal I med?
Vandkantsscenen er den nye scene på Folkemødet. Midt 
i Allinge Havn. Nem at finde og umulig at overse. Debat, 
netværk og fest: Vi vil lave en scene, som giver mere til 
Folkemødet, end den tager. Og vi håber, I vil være med.



Vi lægger til kaj med Skonnerten Johanne af Nakskov – og både 
skibet og vores eventplads foran omdanner vi til mødested for 
spændende debatter og arrangementer under hele Folkemødet. 
Vi håber, I vil være med til at diskutere emner, som er vigtige for 
vores samfund og væsentlige for erhvervslivet og offentlige 
organisationer.

Programmet lægger vi sammen med jer, og vi hjælper 
selvfølgelig med at udvikle jeres koncept, så I står knivskarpt i 
konkurrencen med alle de andre agendaer på Folkemødet –
uanset om det er faglige debatter eller festlige 
netværksarrangementer. 

For Folkemødet kan begge dele, og det samme kan vi. Vi står for 
det praktiske, vi tilrettelægger og afvikler jeres debatter og vi 
kan skabe både festlige og eksklusive rammer om jeres 
netværks- og kundearrangementer.
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Folkemødets mest 
centrale placering

Centralt i Allinge havn vil vi afvikle debatter, frokoster, 
fester og møder på Skonnerten Johanne. Båden vil blive 
stemningsfuldt dekoreret med lys om aftenen og kunne 
overdækkes med sejl i tilfælde af regn. 

Derudover stiller vi transport til rådighed for vores kunder, 
vi har en gourmetkok og en sommelier med ombord, og vi 
samarbejder med nogle af de mest prominente 
moderatorer, hvis debatten skal have et nyk opad. 



Det praktiske
Tænk ikke på transport på øen. Vi har en 
privatchauffør med en minibus til rådighed, som kan 
hjælpe vores kunder til og fra lufthavnen, eller andre 
akutte transportbehov.

Ombord på skonnerten Johanne er det endvidere 
muligt at afholde private møder i salonen. Der er 
plads til omkring 25 personer. 

Har du brug for hjælp til at arrangere anden transport 
og indkvartering, hjælper vi gerne. 



Eksklusive netværks- og 
kundearrangmenter
Bright har under hele Folkemødet tilknyttet en gourmetkok som 
laver brunch, frokost og middage. Og en sommelier der, udover 
at vælge vinen til vores sociale arrangementer, kan stå for at 
afholde eksklusive vin- og champagnesmagninger om bord.
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Gertrud Højlund

Michael Teschl

Anna IngrischVi samarbejder med nogle af branchens 
mest prominente moderatorer, der kan 
facilitere en spændende dialog, der 
udfordrer og fastholder publikum.



Hvis I har spørgsmål eller vil høre
mere, er I velkomne til at kontakte 
Brights folkemødeansvarlige: 

Charlotte Staun Hansen,
cth@bright.dk

eller

Laura Bisted Jacobsen,
lbj@bright.dk
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