I uge 41 2011 lancerer Copenhagen Dance Arts og Transparency
International Danmark et brag af en festival om korruption gennem
danseforestillinger og debatarrangementer. Festivalen er for dig, som er
samfundsfagligt eller kunstnerisk interesseret.
I perioden 6. – 21. oktober 2011 spiller Copenhagen Dance Arts forestillingen
TRANSPARENCY som i uge 41 krydres med oplæg og debat organiseret af
Transparency International Danmark.
TRANSPARENCY danses af 4 exceptionelle dansere fra Rusland, Australien, USA,
Finland og Bulgarien som blandt andet har baggrund i elitegymnastik og moderne
dans. Forestillingen handler om korruptionens væsen.
I uge 41 afholder Transparency International Danmark daglige debatarrangementer
med fokus på bekæmpelse og forebyggelse af korruption. Se det fulde program nederst
på siden.
Vi glæder os meget til at byde dig velkommen til en festival i krydsfeltet mellem kunst
og videnskab, som har til formål at sætte fokus på emner som korruption, nepotisme,
magtmisbrug, bestikkelse, lobbyisme, whistleblowing med videre - både i Danmark og
i udlandet.
Blandt bidragsyderne til de forskellige debatarrangementer vil være danske forskere
og repræsentanter fra den private, offentlige og civile sektor som til daglig arbejder
med korruptionsbekæmpelse.
Kom og få indblik i nye emner og diskuter med nogle af landets ypperste hoveder i
denne unikke KICK BACKS - en festival om korruption!
Download KICK BACKS_flyer og samlet KICK_BACKS_Program.
Spilleperiode for danseforestillingen TRANSPARENCY
Premiere d. 6. oktober 2011 kl. 15.
Spiller desuden:
7. – 8. – 9.oktober hver dag kl. 15.00 & 20.00
12. – 13. – 14. – 15. -16. oktober hver dag kl. 15.00 & 20.00
19. – 20. – 21. oktober hver dag kl. 20.00
Billetter til TRANSPARENCY kan købes via www.teaterbilletter.dk eller www.billetten.dk
Sted
Forestillingen TRANSPARENCY finder sted i Dansescenens skønne lokaler (www.dansescenen.dk), som ligger i Dansehallerne på Carlsberg , Pasteursvej
14-24, København, Danmark.
Lokalitet for debatarrangementerne kan du se i nedenstående skema.
Spørgsmål?
Hvis du har nogen spørgsmål så er du meget velkommen til at kontakte Camilla W. Hagen: cwhagen@transparency.dk
Med venlig hilsen,
Copenhagen Dance Arts & Transparency International Danmark

Progam for foredrag
(programmet udbygges løbende, så følg med her)
Alle foredrag finder sted kl. 16:30 - 18:30.

Mandag den 10. oktober 2011. Kl. 16:30 - 18:30Afholdes i Spiseriet
(Kantinen) hos Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, København.

Kan sult bekæmpes uden korruption?
Workshop om de svære valg udviklingsorganisationer ofte står overfor, når de uddeler nødhjælp og laver
udviklingsprojekter.Paneldeltager tæller bl.a.:

Deltagelse er gratis.

Se det fulde program for mandag her.

Vækst gennem korruption?

Tirsdag den 11. oktober 2011. Kl. 16:30 - 18:30Afholdes i PH Cafeen,
Halmtorvet, København.






Birte Hald, MS,
Birgitte Bang Nielssen, CSR chef hos IFU
Ole Therkildsen, Seniorforsker, DIIS
Maja Gram, Transparency International Danmark, ordstyrer

Et debatarrangement med fokus på mediernes rolle i forebyggelsen af korruption?Kan aktive medier agere
vagthund samt forbygge korruption, og er det tilstrækkeligt? Er medierne en politisk institution? Er der opstået et
afhængighedsforhold mellem journalister og politikere for at få ”de gode historier”, og er det et problem?

Deltagelse er gratis.

Se det fulde program for tirsdag her.





Anne Skjerning, Ans. redaktør, DanWatch
Agner Ahm – Tidligere chef redaktør på Politiken
Sune Prahl Knudsen, UPDATE og KU

Kvalitetsbevidste medier?
Onsdag den 12. oktober. Kl. 16:30 - 18:30Afholdes i Dansens hus på
Carlsberg, Pasteursvej 14-24, København, Denmark.

Gratis ved køb af billetter til forestillingen TRANSPARENCY eller 35 kr
pr. person i døren. Gratis for medlemmer af Transparency International
Danmark ved henvendelse herom til billet@dansescenen.dk

Se det fulde program for onsdag her.

Torsdag den 13. oktober. Kl. 16:30 - 18:30Afholdes i Dansens hus på
Carlsberg, Pasteursvej 14-24, København, Denmark.

Gratis ved køb af billetter til forestillingen TRANSPARENCY eller 35 kr.
pr. person i døren. Gratis for medlemmer af Transparency International
Danmark ved henvendelse herom til billet@dansescenen.dk

Se det fulde program for torsdag her.

Har vi korruption i Danmark?
Hvordan går det egentlig i Danmark hvad angår korruption og integritet? Er vi virkelig verdensmestre i antikorruption, eller er det bare noget vi tror vi er? Workshop afholdt af Transparency International Danmark omkring
behovet for fokus på forebyggelse af korruption i Danmark og med præsentation og diskussion af del resultaterne af
et nyligt gennemført studie, National Integrity System i Danmark.Paneldeltagere tæller bl.a.:






Marina Buch Kristensen, forsker bag TI's National Integrity System studie
Jens Bertelsen, Partner Global Advice Network
Mette Frisk Jensen – PhD og Post Doc på Aarhus Universitet med speciale i korruptionshistorie
Poul Riiskjær Mogensen, formand for Transparency International Danmark

Kan danske virksomheder være anti-korrupte i samfund, som præges af korruption?
Hvordan skabes en anti-korruptionskultur i en verden, hvor korruption er reglen snarere end undtagelsen? Hvilke
regler skal danske firmaer følge i udlandet? Og er danske virksomheder virkelig så hellige, som de selv siger de
er?Workshop med fokus på danske firmaers aktiviteter i udlandet og hvordan de håndterer udfordringer med
korruption i praksis.Paneldeltagere tæller bl.a.:






Peter Thagesen, Afsætningspolitisk chef i DI
Jeppe Kromann Haarsted, CSR manager i Coloplast
Anders Rune fra Global Advice Network
Troels Boerrild fra GLOBAL CSR er ordstyrer

Der vil være mulighed for køb af mad i cafeen i Dansens hus før/efter debararrangementerne hvis sulten melder sig.

