Hvad er Fehmarnbelt Days?

HVAD?

“Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den” sagde Abraham Lincoln. Vi vil begynde
at skabe fremtidens Femern Bælt-region, og det vil vi gøre ved at fejre vores fælles fremtid og samle
folk fra Skåne til Hamborg i hele Femern Bælt-regionen i tre dage – Fehmarnbelt Days 2012.

Hvorfor Fehmarnbelt Days?
Åbningen af Femern Bælt-forbindelsen i 2021 vil, sammen med dens jernbane- og vejnet
på den danske og den tyske side, skabe spændende nye muligheder for samarbejde,
ideudveksling og vækst. For at sikre, at disse muligheder bliver en realitet, er vi allerede
startet på samarbejdet på tværs af landegrænserne. Fehmarnbelt Days finder sted for at
styrke denne proces.

HVORFOR?

Hvem deltager?
Under Fehmarnbelt Days vil erhvervsfolk, forskere, politikere, studerende og borgere
mødes og drøfte perspektiver for fremtiden og præsentere nye ideer til en bedre fremtid,
og hvordan vi gør Femern Bælt-region til et godt sted at bo og arbejde.

Skab fremtiden for
Femern Bælt-regionen

Tilmeld dig nu!
www.fehmarnbeltdays.com
info@fehmarnbeltdays.com

Deltag i tre spændende
dage med fantastiske
netværksmuligheder,
inspirerende taler og
intense diskussioner

HVEM?

Hvor og hvornår?
I Hamborg og Lübeck fra den 26. til den 28. september 2012.

HVOR?

Hvor kan jeg tilmelde mig de forskellige arrangementer og konferencer?
Du kan tilmelde dig og læse mere om de enkelte arrangementer på www.fehmarnbeltdays.com

TILMELDING

ORGANISATION

Onsdag den
26. september
2012

Tomorrow’s Playground
09.00 – 18.00
Handwerkskammer, Lübeck
Regionens universitetsstuderende inviteres
til at konkurrere om den bedste strategi
for den nye Femern Bælt-region, og der er
attraktive præmier til vinderne. Deltagelse,
transport, to overnatninger og forplejning er
gratis for alle deltagende studerende.

Torsdag den
27. september
2012

STRING
Politisk forum
08.30 - 11.00
Hamborg
Lukket møde

10.00 – 14.00
Hamborg
Lukket arrangement

Det årlige møde
i Fehmarnbelt
Business Council
09.30 – 11.00
Lübeck
Lukket møde

STRING-partnerne er:
Region Skåne, Hovedstadsregionen, Region Sjælland,
Slesvig-Holsten og Hamborg

Fredag den
28. september
2012

Møde i turismenetværket

Regioner på vej mod en fælles
fremtid
FBBC/STRING konference
08.30 – 15.00
Falkenstr. 51-57, Lübeck
Bæredygtig regional udvikling i et integrationsperspektiv: Hvilke muligheder har regioner på tværs af landgrænser med hensyn
til økologi, økonomi og social ansvarlighed?
Konferencen giver mulighed for at netværke
og en mere indgående drøftelse af emner
som infrastruktur, videnskabeligt samarbejde, arbejdsmarked og bæredygtig vækst.

Kanaltunnelen og dens
betydning for den regionale
udvikling
Åbent møde i Femern Bælt Komitéen
14.00 – 16.30
Innovationszentrum Lübeck
Eksperter fra England og Frankrig vil dele erfaringer fra Kanaltunnelen mellem Dover og
Calais og dens betydning for den regionale
udvikling. Få mere at vide om påvirkning af
opbygningen af regionen omkring og over
Femern Bælt.

Konference om Green
STRING Corridor
09.30 – 12.15
Park-Inn Hotel, Lübeck
Deltag i en diskussion om
grønnere transportkorridorer, og
hjælp med at finde nye tilgange til
logistik- og erhvervsudviklingen
i STRING-regionen fra Sverige og
Danmark til Nordtyskland.

Netværk for kvindelige
iværksættere
BeltTrade-møde
15.00 – 18.00
IHK zu Lübeck
Formålet med INTERREG-IVA-projektet
“BeltTrade” er at bringe danske og
tyske virksomheder i Femern Bæltregionen tættere sammen. Vi er glade
for at invitere dig til BeltTrade-mødet
med fokus på “kvindelige iværksættere
i Femern Bælt-regionen”.

Åbningsceremoni

Idea Factory

12.30 – 13.30
Musik- und Kongresshalle,
Lübeck

13.30 – 17.30
Musik- und Kongresshalle, Lübeck

Arrangørerne af Fehmarnbelt
Days inviterer dig til den officielle
åbning.

Møde i arbejdsgruppen
KulturLINK
12.00 – 15.00
Lübeck
Lukket møde
Medlemmerne af arbejdsgruppen KulturLINK
vil drøfte resultatet af Idea Factory med
hensyn til kulturel finansiering. Målet er at nå
til enighed om specifikke initiativer.

Deltag i dette års største netværksmøde med forretningsfolk, politikere,
forskere, kunstnere og mange andre.
Dig og dit hold konkurrerer om de
bedste ideer til, hvordan vi fremmer
integration og samarbejde i Femern
Bælt-regionen. Alle ideer bliver bedømt
af en VIP-jury, og vinderne kan glæde
sig til attraktive præmier.

Afslutningsceremoni
15.00 – 15.30
Falkenstr. 51-57, Lübeck
Alle organisationerne bag Fehmarnbelt
Days sammenfatter ideer og konklusioner fra arrangementerne. Vi vil i
fællesskab tage et kig på fremtiden og
den indsats, vi alle skal gøre fremover,
så ideerne og beslutningerne fra
Fehmarnbelt Days omsættes til
resultater.

KulturLINK Drumcircle
18.00 – 18.30
Udenfor Dat Hoghehus, Lübeck
Deltag i Drumcircle! Dans og kom på
bølgelængde med andre studerende
fra Danmark, Sverige og Tyskland.

Uddeling af FBBC‘s
integrationspris
19.00 – 20.00
Schuppen 9, Lübeck
Integrationsprisen fra FBBC belønner
en organisation, som har bidraget
til at fremme integrationen mellem
Danmark, Tyskland og Sverige.
Arrangementet giver gode muligheder for at møde andre virksomheder.

Fehmarnbelt Days
Velkomstreception
18.30 – 22.00
Dat Hoghehus, Lübeck

Middag
19.00 – 22.00
Hamborg
Lukket arrangement

Fehmarnbelt Days indledes med
en stor fest. Det er stedet, hvor
du møder og hilser på de andre
deltagere, drøfter dagenes arrangementer og besøger ferniseringen af
kulturLINK “BeltPictures”.

Rotes Sofa – debat om
kulturelt samarbejde &
networking
20.00 – 22.00
Schuppen 9, Lübeck
Vær med til et talkshowinspireret
arrangement med Slesvig-Holstens
tidligere ministerpræsident Björn
Engholm, og diskuter fordelene
ved kulturelle regioner på tværs af
landegrænser samt andre emner.

Meet and Greet
19.00 – 22.00
Dat Hoghehus, Lübeck
IHK Lübeck inviterer alle
til en uformel sammenkomst.

• Form Femern Bælt-regionens fremtid
• Del dine ideer med indflydelsesrige
personer i regionen
• Få større viden
• Udvid dit netværk
“Den regionale økonomi er fuldt bevidst om sit ansvar i
forbindelse med at forme fremtiden. Mentale broer styrker
indtjeningen fra samhandel.”
Matthias Schulz-Kleinfeldt, formand for FBBC og
administrerende direktør for IHK Lübeck

“Om mindre end ti år er tunnellen mellem Danmark og
Tyskland en realitet. Det er nu, vi skal udforske de mange
mulige fordele, vi kan opnå – direkte og indirekte – ved
den faste forbindelse. Og vi skal tænke på grøn vækst og
bæredygtighed.”

• Vær med i nye kulturelle, politiske og
erhvervsmæssige initiativer

Jacob Vestergaard, administrerende direktør for STRING

“Vi inviterer fremtidens beslutningstagere til at møde
nutidens beslutningstagere. Vi skaber en mental bro, så
universitetsstuderende kan være med til at skabe fundamentet for vores nye region. Fehmarnbelt Days 2012 er en
milepæl i denne proces, og de studerende, der deltager, får
en unik chance for medbestemmelse. Så deltag, hvis du
har en mening om fremtiden.”

“Vi er meget stolte over at præsentere en lang række arrangementer. Med arrangementer for studerende, drøftelser på
højt niveau for ledere, konferencer om politiske, økonomiske,
sociale og kulturelle perspektiver giver Fehmarnbelt Days
hundredvis af vigtige beslutningstagere mulighed for at
planlægge fremtiden for det vestlige østersøområde – fra
Nordtyskland over Danmark til Sydsverige.”

Stig Rømer Winther, administrerende direktør for
Femern Belt Development

Leo Larsen, administrerende direktør for Femern A/S

Tilmeld dig på www.fehmarnbeltdays.com
eller via e-mail til info@fehmarnbeltdays.com

