
16.-19. juni, Allinge
Sæt præg på 
Folkemødet 
2022
Vi åbner igen dørene for alle  
partnere, som gerne vil afholde 
Folkemøde-debatter, middage  
og events på det idylliske  
Grønbechs Hotel i Allinge.

2022

Kontakt os og få et  
uforpligtende tilbud:

Magnus Vind Lorenz
Souschef for Arena,  
Altinget og Mandag Morgen

Mobil: +45 60 40 76 82 
magnus@altinget.dk 

FM@altinget.dk        



Vi håber, I har lyst til at sætte jeres præg på Folke- 
mødet 2022 sammen med Altinget og Mandag Morgen.  
I 2019 blev det til 65 forskellige private og offentlige 
arrangementer med mere end 40 samarbejdspartnere. 

Til Folkemødet 2022 tilbyder vi igen attraktive facili-
teter til jeres arrangement, hvad enten I vil afholde en 
debat, et netværksarrangement, et frokostmøde, en 
middag, en reception eller anden aftenunderholdning. 

Rammen for alle arrangementer er det idylliske og  
centralt beliggende Grønbechs Hotel i Allinge, hvor  
vi også kan samarbejde om:

•  Forplejning som passer til jeres arrangement  
– morgen, middag og aften. 

•  Udvikling og sparring på fagligt indhold og skarpe  
debatformater. 

•  Kompetent facilitering af jeres debatarrangement. 
•   Professionel teknikløsning inkl. mulighed for  

live-streaming af jeres arrangement.
•  Synlighed af jer og jeres arrangement på Altinget og 

Mandag Morgens platforme samt under Folkemødet 
på og omkring hotellet.

• Booking af hotelværelse inkl. morgenmad

Uanset karakteren af jeres arrangement, sørger vi  
altid for effektiv opsætning, professionel afvikling  
og imødekommende personale. 

Vores værditilbud
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Haveteatret
Haveteatret er en unik lokation i flere niveauer med 
terrasser og barområder. Den ligger hyggeligt bag 
hotellet med indgang fra Nørregade. Her har I mu-
lighed for at skabe jeres helt egen intime oase og 
sætte lige præcis det aftryk, som er vigtigt for jer. 
Haveteatret er oplagt til alt fra debatter, receptioner 
og netværksmøder til underholdning og spisning. 
Haveteatret er en såkaldt hybrid-scene med mulig-
hed for live-streaming, videoptagelse og deltagelse 
af debattører via videolink. Der er plads til omkring 
120 stående og 80 siddende gæster.

Samtaleværelset
Samtaleværelset er et privat og hyggeligt lokale  
beliggende på hotellets første sal med udsigt over 
havnen og vandet. Lokalet er oplagt til netværk,  
møder og spisning. Der er plads til ca. 20  
personer. 

Vinklen 
Vinklen er Grønbechs nye scene, placeret på Vinkel-
stræde i vores nye køkkenhave. Scenen er etableret 
med luksustelt, professionelt lydudstyr og bar. Den 
er oplagt til arrangementer op til 50 personer og 
private middage om aftenen. Hold en debat, recep-
tion eller en privat middag i hyggelige omgivelser i 
Vinklen. 

Restaurant Vilhelm
Vilhelm er hotellets restaurant, som er perfekt  
beliggende midt i hotellets hjerte. Restauranten  
er indrettet stilfuldt med en hyggelig atmosfære. 
Lokalet fungerer godt til debatter, netværks- 
arrangementer, frokoster, receptioner og middage.  
Restauranten kan skærmes af for et udvalgt publi-
kum, hvis I ønsker et mere lukket arrangement.  
Der er plads til omkring 60-80 personer.

Forplejning 
Grønbechs Hotel har et skønt køkken, som samar-
bejder 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, mid-
dag og aften, som kan tilpasses jeres behov.

Værelser
Grønbechs Hotel har 23 værelser i hyggelige omgi-
velser. Vil I overnatte på Grønbechs under Folkemø-
det?

Afvikling
Vi sørger altid for en professionel teknikløsning, hvis 
I ønsker det. Haveteatret er en hybrid-scene, hvor 
der er mulighed for live-stream, videooptagelse og 
deltagelse af debattører via videolink. Vi skrædder-
syer debatten efter jeres behov. Kontakt os for mere 
information. Der skal indregnes ca. 10 minutter til 
sceneskift mellem hver debat. 

Vores scener og faciliteter

Vi hjælper med
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Hos Altinget og Mandag Morgen kan vi bidrage  
med kompetent projektledelse, som bringer jeres 
Folkemøde-arrangement sikkert i mål.

Vi kan bidrage med:
•  Sparring på indhold, paneldeltagelse og gode, 

engagerende debat-formater.

•   Analyser som skaber det faglige fundament for 
jeres arrangement og hjælper jer med at sætte 
dagsorden på Folkemødet.

•  Erfarne moderatorer til at styre debatten  
og få jeres budskaber igennem.

Vi skræddersyer en pakke efter jeres behov  
og ønsker.

Vi er jeres sparringspartner
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Er I ikke helt sikre på, 
hvordan debatten skal 
vinkles? Mangler I en dyg-
tig moderator eller den 
helt rigtige deltager til 
panelet? Lad os tage en 
snak og hjælpe jer i den 
rigtige retning. Sammen 
har vi et stærkere net-
værk, der kan være med 
til at sikre, at jeres arran-
gement bliver en succes. 
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Vi tilbyder et bredt 
udvalg af velsmagende 
mad og drikke til jeres 
reception eller middag. 
Vi hjælper gerne med at 
sammensætte det helt 
rigtige til netop jer. Ho-
tellet rummer flere mu-
ligheder for forskellige 
formater og faciliteter, 
og vi bistår gerne med 
at finde det rigtige sted 
til jeres arrangement. 



Skal vi samarbejde om at gøre jeres arrangement på Folkemødet 2022 til en succes? Kontakt os endelig  
for et uforpligtende tilbud. Her kan I se vores listepriser for leje af scener samt tilkøb af forplejning, 
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Overnatning Grønbechs Hotel  Pris ex. moms
15.-18. juni – dobbeltværelse inkl. morgenmad 16.500 kr. 

Priser

Middag i Restaurant Vilhelm  Pris ex. moms 

3-retters middag af lokale råvarer 520 kr. 

Tilpasset vinmenu 350 kr. 

Scener
Alle priser er pr time i DKK og ex. moms.

Torsdag d. 16. juni Fredag d. 17. juni Lørdag d. 18. juni

Haveteatret – hybridscene 
med mulighed for live-stream 

50.000  (2 tidsrum tilbage) 50.000 40.000

Restaurant Vilhelm 50.000 50.000 40.000

Samtaleværelset  (2 tidsrum tilbage) 30.000  (1 tidsrum tilbage) 30.000 20.000

Vinklen 30.000 30.000 25.000

Indhold og produktion Indeholdt i prisen Pris ex. moms

Udvikling af debat 
Egen projektleder til planlægning og indholds- 
udvikling – for en debat af en times varighed.

15.000 kr.

Moderation af debat 
Erfaren moderator – for en debat af en  
times varighed.

10.000 kr.

Video-redigering af debat 
Prisen afhænger af videoens længde 
og kompleksitet.

Fra 15.000 kr.

Live-streaming af debat
Live-streaming af debat til Altingets Facebook  
og/eller eget site samt mulighed for panel- 
deltagelse via videolink.

Fra 5.000 kr.

Annoncering Noter Pris ex. moms 

Altinget Magasin 
Magasinet udkommer op til FM22  
og uddeles i løbet af ugen 

Helside 34.995 kr. 
Dobbelt side 49.995 kr. 

Banner - Topplacering  På nicher eller forsiden  Fra 9.995 kr.

Banner – Sideplacering På nicher eller forsiden Fra 7.995 kr.

Forplejning ved arrangementer Pris ex. moms 

Let morgenmad Pr. pers. 75 kr. 

Stor morgenmad Pr. pers. 150 kr. 

Let frokostanretning Pr. pers. 125 kr. 

Networking food Pr. pers. 160 kr. 

Snack / kage Pr. pers. 60 kr. 

Øl, vin og vand Pr. time 150 kr. 

Øl, vin, vand og drinks Pr. time 200 kr. 
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