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Åbning af stort dansk-indisk kulturprojekt
Det Danske Kulturinstitut og Københavns Kommune inviterer til reception torsdag
den 16. august på Københavns Rådhus kl. 16:00–17:30.
Æresgæsten er Anil M. Naik, Executive Chairman i Larsen & Toubro – en af de største og
mest respekterede indiske virksomheder og honorary chair for projektet ‘India Today
Copenhagen Tomorrow’.
I denne uge går det løs med den hidtil største præsentation af Indien i Danmark ‘India Today
Copenhagen Tomorrow’, som afvikles i Danmark de kommende måneder. Med et samlet budget
på 134 millioner kroner gennemføres en bred vifte af arrangementer inden for kunst, musik og
dans, film, design og mode, litteratur, medier, uddannelse, videnskab og erhvervsliv.
Det Danske Kulturinstitut bidrager med en række fremadrettede aktiviteter som skal fremme
samarbejdet mellem Danmark og Indien.
CO-CREATE NOW
Det Danske Kulturinstitut lancerer et online community for indere og danskere, som kan have
glæde af at idéudvikle og lade sig inspirere af hinanden. Vi kalder det ‘Co-create Now’. Ideen er at
skabe ‘samtale’ på nettet mellem de to befolkninger, der har en ærlig og oprigtig interesse i at
samskabe og udforske nye kilder til indtryk, udtryk og erfaringer. På www.cocreatenow.org og på
en række sociale medier som Facebook, Youtube og Twitter vil der blive udvekslet nyheder, videointerviews og artikler om Danmark og Indien.
KONKURRENCE FOR STUDERENDE
Som en del af India Today Copenhagen Tomorrow igangsætter Det Danske Kulturinstitut i
samarbejde med blandt andre Larsen & Toubro, Rambøll, Haldor Topsøe og Copenhagen
Business School en konkurrence for studerende i Indien og Danmark: ‘Co-creating sustainable
solutions for the future’. Konkurrencen skal generere innovative ideer, der kan styrke dansk-indisk
samarbejde inden for erhvervsliv, teknologi, design & byudvikling og kunst & kultur om en
bæredygtig og inkluderende udvikling i både Danmark og Indien.
Nye ideer 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 inden for erhvervslivet, teknologi og design, samt for kunstnerisk og
kulturel opmærksomhed.
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Konkurrencen henvender sig til danske og indiske studerende indenfor business, teknologi, design
og kunst og kultur. Oplysninger om konkurrence findes på www.cocreatenow.org/competition
KONFERENCER
Det Danske Kulturinstitut arrangerer to store konferencer i samarbejde med Holck-Larsen Fonden,
Dansk Industri, CBS, Asia House og ARKEN Museum for Moderne Kunst, hvor en række store
kulturpersonligheder, erhvervsfolk og medier fra Indien inviteres til København:
● Sustainability and Peace – Dialogue between Cultures den 13.september 2012 på ARKEN
● Co-Creating Sustainable Business between Denmark and India den 14.september på CBS
Læs mere om konferencerne og tilmelding på www.cocreatenow.org/conference
INDIA TODAY – COPENHAGEN TOMORROW
‘Co-create Now’ og ‘Co-creating sustainable solutions for the future’ er delprojekter i den
storstilede begivenhed ‘India Today Copenhagen Tomorrow’ - et projekt, som er startet af HolckLarsen Fonden. Fonden blev stiftet af Henning Holck-Larsen, som var en af grundlæggerne af
firmaet Larsen & Toubro.
“‘India Today Copenhagen Tomorrow’ vil være et meget, meget vigtigt skridt i retning af at
nå målet om at opbygge erhvervsmæssige og kulturelle relationer mellem Danmark og
Indien - folk til folk, land til land, og til at udnytte sit fulde potentiale, hvad begge nationer
ønsker. Dette vil være en vigtig milepæl i retning af at nå dette.”
Det siger Anil M. Naik, som er Executive Chairman i Larsen & Toubro og Chairman for Indian
Institute of Management i Ahmedabad.
Anil M. Naik er en mand med stor gennemslagskraft i Indien. Han har modtaget adskillige priser for
sine eksemplariske evner inden for virksomhedsledelse. Han er desuden honorær konsul for
Danmark.
Larsen & Toubro er Indiens største infrastruktur-virksomhed med over 50.000 medarbejdere, og er
den mest respekterede og beundrede virksomhed i Indien med stor national betydning. Ifølge Naik
skal bæredygtighed være en del af enhver forretning politik og kan opnås gennem ærlighed og
troværdighed – værdier, som igennem det 20. århundrede blev dybt forankret i firmaet gennem
dets danske medstifter, Henning Holck-Larsen, som stadig efter sin død hyldes og huskes.
Receptionen holdes på Københavns Rådhus den 16. august kl. 16:00–17:30,
hvor Anil M. Naik, der er protektor for konkurrencen, vil holde en tale.
Om Det Danske Kulturinstitut
Det Danske Kulturinstitut er en selvejende institution, som modtager en årlig bevilling via
Kulturministeriet. Det Danske Kulturinstitut ledes af generalsekretær Finn Andersen.
Mere om instituttet kan læses på dankultur.dk
Pressefotos til download i høj opløsning
www.cocreatenow.org/press/download
For mere information og interview
Kontakt venligst Olaf Gerlach-Hansen, tlf. 2360 8500, email: ogh@dankultur.dk
Læs mere på
www.cocreatenow.org - og se time-aktuelle videoklip på: www.facebook.com/cocreatenow

Det Danske Kulturinstitut | Farvergade 27L | DK-1463 Copenhagen Denmark | +45 3313 5448 | www.dankultur.dk |

