
INVITATION
Til ’Verdensmål på Plakaten’ - en udendørs fotoudstilling om FNs 17 verdensmål

I forbindelse med den udendørs fotoudstilling ”Verdensmål på Plakaten” omdanner Holstebro Udvikling P/S 
Færchtorvet fra parkeringsplads til verdensmålspark i april måned. I den anledning inviterer vi aktører, til at vise og 
fortælle, hvordan de arbejder med verdensmål. 
 
Praktisk information om udstillingen

#HolstebroForFNsVerdensmål

Udstillingen ’Verdensmål på Plakaten’ opstilles efter aftale med Fritz Schur-Group på Færchtorvet i Holstebro, hvor 
den kan opleves af alle i perioden 1. april – 1 maj 2022. 
 
Udstillingen består af 18 standere. Den ene er en infostander med sponsorer, aktører og program for perioden. De 17 
andre standere viser hvert af FNs 17 verdensmål, med tekst og grafik om klodens tilstand samt fotos af den 
internationalt anerkendte kunst-fotograf Yann Arthus-Bertrand, der bl.a. er kendt for sin udstilling ’Jorden set fra 
himlen’.
 
Til udstillingen hører bogen ’2030 Now’, som aktører vil kunne erhverve med 15% rabat. 
 
Har du lyst til at formidle jeres arbejde med verdensmål?

Måske har din virksomhed, organisation eller forening lyst til at være aktør? Med udgangspunkt i et af verdensmålene,
kan I lade udstillingen danne ramme om et socialt medarbejderinitiativ, en gåtur med kunder, en mulighed for dialog 
med forbipasserende, en opvisning, udeundervisning eller leg … Kun din fantasi sætter grænsen! 
 
Der vil være mulighed for at benytte den lille scene på pladsen, men bemærk venligst, at al aktivitet på pladsen er på 
eget ansvar, og at du som aktør selv bedes medbringe det, du skal bruge til din aktivitet samt rydde op efterfølgende. 
 
Vi markedsfører udstillingen og aktiviteterne, bl.a. på de nye pyloner i gågaden og online, så vi har brug for jeres 
logo.
 
Tilmelding
Vi leder, som udgangspunkt, efter 1 aktør pr. verdensmål, der har lyst til at komme og lave noget på Færchtorvet i 
april. Holstebro Udvikling P/S koordinerer aktiviteter og verdensmål, så meld gerne ind så hurtigt som muligt. 
 
Udstillingen er lavet i samarbejde med FN-forbundet og Life Exhibitions og har, indtil videre, i Danmark kun været vist 
i Aalborg og Sønderborg. 
 
Vi håber, I vil være med til at sætte verdensmål på dagsordenen i Holstebro, og Holstebro på både det nationale og 
internationale verdensmålskortet.
 
 
Ønsker du at være aktør eller har du yderligere spørgsmål, kontakt Adm. Direktør for Holstebro 
Udvikling P/S, Maj Britt Rosenmeyer Olsen, på email: mbro@hbudv.dk.


