Dialog og samarbejde

Uddannelse og innovation

Kultur og samfund:

Erhverv:

Co-creating Sustainable Solutions for the Future

Sustainability and Peace
– Dialogue between
Cultures

Co-creating Sustainable
Business between
Denmark and India

En konkurrence for danske og indiske studerende inden for
business, teknologi, design & byudvikling og kunst & kultur

Konference 13. september 2012, kl. 9-17
ARKEN – Museum for moderne kunst,
Ishøj

Konference 14. september 2012, kl. 9-14
Copenhagen Business School,
Porcelænshaven, Frederiksberg

Dr. Rajendra Pachauri, Formand for FNs
Klimapanel (IPCC); Ms. Sjanta Serbjeet
Singh, Vicepræsident for Indiens Nationale
Akademi for Musik, Teater og Dans;
Hari S. Bhartia, fhv. præsident for Confederation of Indian Industry (CII); Christian
Gether, Direktør ARKEN; Jørgen Rosted,
fhv. direktør for erhvervsministeriet, samt
en lang række andre kendte indere og
danskere inden for politik, erhverv, kultur,
uddannelse og medier sætter fokus på
Indiens, Danmarks og verdens udfordringer
i forhold til bæredygtighed og samarbejde.

En perlerække af topledere inden for indiske
og danske virksomheder der arbejder i
Indien, præsenterer erfaringer, muligheder
og udfordringer for danske og indiske
virksomheder, såvel store som mindre:
Krishnamurthi Venkataramanan, CEO &
adm. direktør, Larsen & Toubro; Prahalad
Achutharao, CEO Geschickten Biosciences;
Lalit Toolsidass, partner Jewray;
Peter Head, Executive Chair Ecological
Sequestration Trust, Søren Holm Johansen,
koncerndirektør Rambøll; Krishna Ranganath, adm.direktør Grundfoss India; Jolly
Kotcheri, adm.direktør ISS India; Bjarne
Moltke Hansen, adm. direktør FLSmidth
Indien; Kim Herfort Nielsen, CEO 3xN, Poul
Skadhede, CEO Valcon; med flere.

Indien og Danmark har haft forskellige,
men sammenfaldende veje med hensyn
til udformning og udvikling af ideer –
kulturelle ideer fra Grundtvig og Gandhi,
videnskabelige ideer fra Bohr og
Chandrasekhar, forretningsideer fra
Tietgen og Tata. Pionerer og iværksættere
og filosoffer har spillet en stor rolle i
udviklingen af deres samfund.
Ideernes rolle har aldrig betydet mere
end i dag, hvor udfordringer som klimaændringer, økonomisk krise i Europa og
USA samt en voksende global middelklasse kræver radikal handling fra alle
samfund. Innovative ideer til grøn og
inklusiv vækst fra forskellige dele af
verden er derfor afgørende for gode løsninger i erhvervslivet, teknologi og design,
samt for kunstnerisk og kulturel opmærksomhed.

Konkurrencen for studerende i Indien og
Danmark på bachelor og master niveau
skal generere innovative ideer, der kan
styrke dansk-indisk samarbejde inden
for business, teknologi, design & kunst,
om bæredygtig vækst og inkluderende
udvikling i Danmark og Indien. Præmien
er en rejse til hhv. Indien eller Danmark
for hhv. danske eller indiske vindere med
relevans for vinderen.
Mr. Naik, bestyrelsesformand for Larsen
& Toubro og Indian Institute of Management, Ahmedabad er æresprotektor for
konkurrencen.

Konferencer - Tilmelding og yderligere information
Tilmelding nødvendig på www.conferencemanager.dk/Indiatodaycopenhagentomorrow
Opdateret konference program samt information om afslutningskonference 13.1. og andre møder som
Det Danske Kulturinstitut er medarrangører på, se www.cocreatenow.org/events/conference. Se også
www.indiatoday.dk for opdatering herom om samt andre konferencer og møder i.f.m. India Today.
Arr.: Det Danske Kulturinstitut, Holck-Larsen Fonden, Dansk Industri, CBS, Asia House i samarbejde
med ARKEN og andre institutioner.
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Information: www.cocreatenow.org/competition
Indsendelsesfrist: Mellem 15. september og 15. november 2012
Arr: Det Danske Kulturinstitut i samarbejde med Larsen & Toubro, Rambøll, Haldor Topsøe, ØK’s
Almennyttige Fond, Copenhagen Business School og mange andre virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Indien og Danmark.

Kommunikationsplatform og medier
Webmagasin og sociale medier

Media Exchange Now
+ TV Spots

Webmagasinet Co-create Now retter sig
særligt mod unge, engelsk talende indere
og danskere der kan være facineret og
tiltrukket af hhv. Danmark og Indien.
Sitet bruger danske og indiske kunstnere, erhvervsledere og journalister og
andre, der i løbet af projektet forventes at
besøge Danmark, til gennem interviews
og personlige historier at fortælle sine
landsmænd om hvad der er interessant
i Danmark og Indien.

10-12 indiske mediefolk vil under India
Today – Copenhagen Tomorrow komme til
Danmark for at lære om dansk kultur og
samfundsforhold. Under deres besøg vil
de producere indslag om India Today –
Copenhagen Tomorrow, som vil blive vist
eller udgivet i Indien. Desuden får de muligheden for at samarbejde med journalister og mediefolk i Danmark. Omvendt
vil et mindre antal danske journalister få
samme muligheder i Indien.

www.cocreatenow.org er integreret med
sociale medier som Facebook, Youtube,
Twitter, Orkut og mange andre, der giver
mulighed for at deltage, bidrage og
kommentere.
Indere og danskere tilbydes desuden
indsigt i hvad de to lande kan tilbyde
indenfor et bredt spektrum af emner:
bæredygtig livsstil, velfærd, kunst, film
& medie, kulturarv, uddannelse, turisme,
videnskab, erhverv m.fl. som bygger på
links og samarbejde med de centrale
institutioner i Danmark og Indien inden
for disse områder.

Desuden bliver der produceret 5 tv-spots
(VNR) á tre minutter om Danmark i anledning af India Today – Copenhagen Tomorrow til indiske tv-stationer, som vil blive
sendt i løbet af efteråret.

www.cocreatenow.org

Co-create Now viderebringer nyheder
om, hvad der sker i løbet af India Today –
Copenhagen Tomorrow, og vil også være
platformen for konkurrencen Co-creating
Sustainable Solutions for the Future.
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India Today Copenhagen Tomorrow
Indien i Danmark
India Today – Copenhagen Tomorrow er
det største indisk-danske samarbejdsprojekt nogensinde. Formålet er at
bringe det moderne Indien til Danmark
og styrke samarbejde inden for kultur,
videnskab og handel.
Fra 18.8. 2012 - 13.1.2013 gennemføres
i Danmark store programmer om indisk
samtidskunst, litteratur, film, mode,
musik og dans, konferencer samt dialog,
og samarbejde inden for erhverv, turisme,
uddannelse, videnskab og medier.
To store udstillinger af samtidskunst og
mode præsenteres i hele perioden på
ARKEN. Aktiviteterne finder i øvrigt sted
i København og resten af landet.
India Today – Copenhagen Tomorrow
er et dansk-indisk projekt initieret af
den danske Holck-Larsen Fond. Fondet
er oprettet af Henning Holck-Larsen,
den ene af grundlæggerne af industrivirksomheden Larsen & Toubro, som i
dag er blevet en af de største og mest
beundrede indiske virksomheder.
Danmark og Indien på
længere sigt
India Today – Copenhagen Tomorrow vil
munde ud i etableringen af et dansk kulturinstitut i Indien. Instituttet vil fremme
gensidig forståelse og berigelse mellem
landene, og bruge kultur som redskab
til at styrke samarbejdet inden for
erhvervsliv, uddannelse, kultur og andre
områder mellem Danmark og Indien.

Danmark og Indien har store udfordringer som landene har mulighed for at gøre
noget ved i fællesskab. Indien er en af
verdens hurtigst voksende økonomier
med en middelklasse der de næste
10-15 år forventes at vokse fra godt 50
mio. til 500 mio. mennesker, hvilket både
medfører en enorm stigning i købekraft,
øger voldsomt presset på ressourcer
og skaber et nyt Indien. Behovet for
bæredygtige løsninger for byudvikling,
industri og livsstil øges, og Danmark kan
eksempelvis etablere samarbejde på
mange af disse områder med Indien.
Det Danske Kulturinstitut gennemfører
derfor en vifte af aktiviteter i.f.m. India
Today – Copenhagen Tomorrow, som
skaber nye forbindelser, interessefællesskaber, samarbejder mellem
Danmark og Indien. Disse kan videreføres og udbygges i de kommende år af
et fremtidigt dansk kulturinstitut i Indien.
Nøgleordene er gensidig inspiration,
dialog, co-creation, netværk, bæredygtighed og unge.
”Målet er at skabe ny viden mellem
befolkningerne i vores lande, sådan at
mange mennesker i begge lande får
ny viden om hinandens kultur og måde
at leve på – at opbygge troværdige og
bæredygtige forbindelser. Med India
Today er der skabt nogle fantastiske
potentialer for at udvikle samarbejdet
mellem Danmark og Indien – eksempelvis på områderne kultur, uddannelse,
erhverv og bæredygtighed.”
Generalsekretær Finn Andersen,
Det Danske Kulturinstitut

www.
Cocreate
Now.org
Det Danske Kulturinstitut
Vartov, Farvergade 27 L, 2.sal
1463 København K
Tlf.: +45 33135448
Projektet er støttet af M-fonden:

Samarbejdspartnere:

Holck-Larsen Fonden, Dansk Industri, Copenhagen Business School, Larsen & Toubro,
Asia House, ØK’s Almennyttige Fond, Rambøll, Haldor Topsøe, Grundfos, FLSmidth, ISS,
Visit Denmark, WOCO, State of Green, Københavns Kommune, ARKEN, Copenhagen Dox,
Københavns Universitet, Dansk Design Center, Center for Interaction Design, The Energy
and Resources Institute, Jubilant Organosys Ltd., Sangeet Natak Akademi, Geschickten
Biosciences, Tata, Jewray, Indian Council for Cultural Relations, Incredible India,
The National Center for Advocacy Studies, DNA, The Tribune, theIdeaWorks, Sahara TV,
Zee TV, Jansatta og mange flere.

Ret til ændringer til programmet forbeholdes.
Fotos: WOCO, Rambøll, Haldor Topsøe, CocreateNow/Mik Aidt, Incredible India.
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