
Folkemødet 2020
Afhold dit arrangement 
på Grønbechs Hotel 



Grønbechs Hotel og Altinget åbner til Folkemødet 2020 igen dørene
for samarbejdspartnere, der har lyst til at bruge hotellets skønne
faciliteter – placeret centralt i Allinge.

I 2019 blev det til over 65 arrangementer med mere end 35 
forskellige samarbejdspartnere. 
Vi håber, I har lyst til at sætte aftryk på Folkemødet 2020 på 
Grønbechs Hotel.

Vi tilbyder en helhedsløsning 

Leje af fem forskellige venues, som kan bruges til alt fra debatter,
receptioner, netværksarrangementer, frokostmøder, middage og
underholdning. Vi sørger for opsætning, professionel afvikling og
imødekommende personale.

Forskellige forplejningsmuligheder, som passer til jeres 
arrangement - morgen, middag og aften.

Sparring på fagligt indhold og konceptudvikling.

Kompetent facilitering af jeres debatarrangementer.

Synlighed af jer og jeres arrangementer på Altingets og Mandag
Morgens platforme samt under Folkemødet på og omkring hotellet.
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Folkescenen

Folkescenen ligger placeret lige foran hotellets hovedindgang 
med udsigt til havnen og vandet. Her kommer hver dag et stort 
flow af gæster forbi fra Vinkelstræde og Nørregade.

Scenen er oplagt til debatarrangementer, underholdning og åbne
netværksarrangementer.

Som arrangør får man en perfekt mulighed for at nå bredt ud 
med sit budskab på grund af scenens unikke og åbne placering.

Folkescenen ligger placeret lige foran hotellets hovedindgang 
med udsigt til havnen og vandet. Her kommer hver dag et stort 
flow af gæster forbi fra Vinkelstræde og Nørregade.

Scenen er oplagt til debatarrangementer, underholdning og åbne
netværksarrangementer.

Som arrangør får man en perfekt mulighed for at nå bredt ud 
med sit budskab på grund af scenens unikke og åbne placering.

Der er plads til omkring 80 siddende og mere end 250 stående
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Haveteatret er en unik lokation i flere niveauer med terrasser og
barområder. Den ligger hyggeligt bag hotellet med indgang fra
Nørregade.

Her har I mulighed for at skabe jeres helt egen intime oase og 
sætte lige præcis det aftryk, som er vigtigt for jer.

Venuet er oplagt til alt fra debatter, receptioner og netværksmøder 
til underholdning og spisning.

Der er plads til omkring 150 stående og 100 siddende gæster

Haveteatret
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Vilhelm er hotellets restaurant, som er perfekt beliggende midt
i hotellets hjerte. Restauranten er indrettet stilfuldt med en hyg-
gelig atmosfære.

Lokalet fungerer godt til debatter, netværksarrangementer,
receptioner og middag.
Restauranten kan skærmes af for et udvalgt publikum, hvis man
ønsker et mere lukket arrangement.

Der er plads til omkring 80-100 personer.

Vi tilbyder også forplejning

Restaurant Vilhelm
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Samtaleværelset er et privat og hyggeligt lokale beliggende på 
hotellets første sal med udsigt ud over havnen og vandet.

Lokalet er oplagt til netværk, møder og spisning, men kan også
bruges til mindre debatarrangementer.

Der er plads til 25-30 personer.

Samtaleværelset
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Smøgen

Smøgen ligger placeret lige ved Grønbechs indendørs barområde,
hvor vi har mulighed for at skærme af for resten af hotellets gæ-
ster.

Her er plads til 8-10 personer og Smøgen er derfor brugbar til 
private arrangementer, kaffemøder og spisning. 
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Forplejning

Grønbechs Hotel har et skønt køkken, som samarbejder med flere 
af Bornholms lokale fødevare- og delikatesseproducenter, fordi vi 
mener, at det giver vores gæster en autentisk madoplevelse.

Vi har en række muligheder for forplejning både morgen, middag 
og aften, som kan tilpasses jeres behov.
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Værelser

Vil I overnatte på Grønbechs 
under Folkemødet?

Kontakt: 
Mads Anker Holt Sørensen

fm@altinget.dk 
51285110
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Vi er din sparringspartner

Hos Altinget og Mandag Morgen kan vi bidrage med 
erfarne journalister, skarpe analytikere og projektledere. 

Det er kendetegnet ved vores medarbejdere, at de har et bredt netværk, 
som I kan få gavn af i både udvikling og afviklingen af jeres arrangement.

Vi tilbyder

Sparring på indhold, formater
 og  relevante oplægsholdere 

til jeres arrangement

Erfarne moderatorer 
fra Altinget eller 
Mandag Morgen

Analyser, som skaber det faglige 
fundament for jeres arrangement 

og sætte dagsordenen 
på Folkemødet 2019.

Vi skræddersyer en pakke 
til jeres behov og ønsker, 

hvis I har brug for
fagligt input og sparring.
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Venue Kapacitet Udstyr Oplagt til...

Folkescenen Ca. 80 siddende og
250+ stående

Professionel lyd,
håndholdte mikrofoner

Debatter, underholdning, åbne
netværksarrangement, synlig-
hed og et stort flow af menne-

sker

Vilhelm

Ca. 80-100
personer siddende

og stående
Professionel lyd,

headset, håndholdte

Debatter, receptioner,
spisning, åbne og lukkede
netværksarrangementer

Haveteatret Ca. 100 siddende
og 150 stående

Professionel lyd,
headset, håndholdte,
trådløse mikrofoner

’Debatter, receptioner,
netværksarrangementer,
underholdning, spisning

Samtaleværelset Ca. 25-30
siddende

Professionel lyd,
tv-skærm

Netværk, møder, spisning og
mindre debatarrangementer

Smøgen Ca. 8-10 siddende
Private arrangementer,
kaffemøder og spisning
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Oversigt
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Kontakt os for information om priser mm. 

Vi skræddersyer en pakke 
til jeres behov og ønsker, 

hvis I har brug for
fagligt input og sparring.



Interesseret i at høre mere?

Kontakt:
FM-koordinator, Mads Anker Holt Sørensen

fm@altinget.dk 
51285110

VI GLÆDER OS TIL FOLKEMØDET 2020 SAMMEN MED JER


