
FOLKEMØDET 2021
I  SAMARBE JDE  MED

Den politiske samtale i hybrid, digitalt og fysisk format 17.-19. juni  
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Altinget og Mandag Morgen har altid været dybt 
engageret i Folkemødet. Den politiske samtale, 
som er kernen i Folkemødet, er nemlig også 

essensen af vores mission. Det ændrer Covid-19 
pandemien ikke på. 

Altinget & Mandag Morgen er derfor som det 
naturligste i verden officiel partner på 

Folkemødet 2021.

Det betyder, at vi igen i år sætter vores præg på 
sommerens debatfest med dagsordensættende 
politiske samtaler og events sammen med alle 

vores partnere.

Kun afviklingsformen vil være anderledes i år med 
en blanding af digitale og hybride debatter og 
events – fra både Allinge og København – live 

streamet til hele Danmark 17.-19. juni.

Vi inviterer vores samarbejdspartnere og kunder 
fra alle samfundets sektorer til at fejre 

demokratiet sammen med Altinget og Mandag 
Morgen under Folkemødet 2021. 



FM21 - TRE DAGE MED DEBAT & EVENTS HOS ALTINGET/MM
1 7 - 19  J U N I  I  A L L I N G E , K Ø B E NH AV N O G  O N L I N E

Grønbechs Hotel, 
Allinge 

Altingets FM21 studie

Altingets FM21 dagsvært

Interview & reportage

Mindre, private arrangementer*

Hotel & middage* Altinget/MMs
webcast studie

Digitale talks og debatter

Altingets FM21 online vært -
engagement af online publikum 

Studieinterview 

For-produktioner

Ekstern opkobling
Altinget.dk 

Fuld dækning af FM21 på 
Altinget.dk

Dedikeret FM21 sub-site med 
program, partner omtale og 

logoer, nyhedsbreve mv.

Live stream af alle Altinget/MM 
+ partner events på Altinget.dk 

& Altingets Facebook

Altingets Gård, 
København

Fysisk scene med live debat og 
partner events

Altinget FM21 debatvært

Begrænset publikum*

Mindre receptioner og hygge*

* Antal deltagere efter gældende forsamlingsloft og retningslinjer fra myndighederne

Altinget & Mandag Morgen er officiel mediepartner på FM21

Alle Altinget/MM + partner debatter, for-produktioner, nedklip, podcasts mv. 

samles også på et særskilt sub-site til den officielle FM21 digitale platform. 

Live stream fra debatter hos Altinget/MM kan dirigeres videre til partner sites.

Tre dage i demokratiets tegn med digitale og hybride 

debatter, samtaler & events kl. 0800 – 1800



BLIV SAMARBEJDSPARTNER

Som partner får I mulighed for at 
sætte dagsorden i et 

professionelt virtuelt eller 
hybridt set-up under Folkemødet 

sammen med to af landets 
førende politiske medie-brands.

Vi skræddersyer partnerskabet 
efter Jeres behov og ønsker, og vi 
giver undervejs gerne faglig input 
og sparring til at sikre et stærkt 
og engagerende debat-format på 

de ‘nye’ digitale og hybride 
præmisser. 



VI SKRÆDDERSYER DIT FOLKEMØDE-
EVENT OG HJÆLPER GERNE MED: 

Moderation 

Altinget / Mandag 
Morgen stiller med en 

erfaren moderator

Indholdsudvikling 
af debat, event, 

sammensætning af 
panel mv.

Online værtskab 
engement af online 

publikum

Podcast og video 
formater af eventet

Annoncering og 
sponseret indhold 
på Altinget.dk, MM.dk 
og Altinget Magasin

Professionel 
forplejning

Alle events og debatter live streames til Altinget.dk, Altingets Facebook-side og egne platforme 



SYNLIGHED

Placering i hjertet af København og på Allinge Havn. 

Streames til hele landet via Altingets Facebookside (+83.000 følgere og en reach på + 1,3 mio. Facebook-
brugere).

Adgang for publikum efter myndighedernes retningslinjer.

Prioriteret FM21-dækning på Altinget.dk og MM.dk. 

Altinget laver sin egen digitale platform til Folkemødet med programoversigt, artikler, videoer,
live streams, podcast og promovering.

Folkemødet.dk opretter et særskilt site for alle Altinget & Mandag Morgens debatter.



VIGTIGE DATOER OG DEADLINES

1. marts

Foreningen 
Folkemødet 

præsenterer hvilket 
fysisk arrangement 
man arbejder frem 

mod til juni.

1. -29. april 
tilmelding af events 
til Folkemøde avisen 

og det officielle 
program

15. april 

Deadline for at 
vælge sceneslots i 

Altingets FM 
program

Medio maj:

Altingets FM-
website går live og 
foromtale af events 

starter

28. maj:

Deadline for de 
sidste detaljer på 
debatter / events 

17.-19. juni 

Folkemøde i Allinge
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