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Globen  verdens første globale, virtuelle demonstration
Globen, en gigantisk lysende jordklode, er det stolte vartegn i byen Hopenhagen Live. Den er
talerør for verdens befolknings ønsker og håb for klima i fremtiden. Via web og mobil kan
mennesker fra hele verden tilslutte sig den virtuelle demonstration. På Globen kan man se hvor
mange, der har tilsluttet sig koret af stemmer, hvor i verden de kommer fra samt deres håb for
fremtidens klima. Samtidig er Globen medie for nyheder fra Bella Center, internationale
klimakampagner og daglige klimaspørgsmål.
Hopenhagen LIVE d. 718 december
Globen er centrum for begivenhederne på Københavns Rådhusplads, der under FN’s
Klimatopmøde, d. 7.‐18. december, omdannes til klimabyen Hopenhagen LIVE. Her inviteres
københavnerne og byens gæster ind i en verden af videnskab og kulturelle oplevelser i et 12
dages tætpakket program med bl.a. musik, film, debat og kunst.
Den kreative hjerne bag konceptet
Die Asta Experience har, i samarbejde med DR Interaktiv Produktion og Portaplay, udarbejdet
kommunikationskoncept for byen Hopenhagen LIVE og Globen, herunder brugeroplevelse,
interaktionsdesign og teknisk løsning. Die Asta Experience har udviklet konceptet for Golden
Days, der producerer Globen for Københavns Kommune.
Læs mere om Hopenhagen LIVE og de mange arrangementer på www.hopenhagenlive.dk
Tilmeld dig demonstrationen ved at sms’e ”globe” til 1231, eller klik ind på
www.hopenhagenlive.dk
For yderligere information om Globen og Die Asta Experience kontakt Signe Reeholm på tlf.:
2617 3982 eller på e‐mail: signe@dieasta.dk eller klik ind på www.dieastaexperience.dk
Fakta om Die Asta Experience
Die Asta Experience v/Asta Wellejus, tidligere udviklings‐direktør i Zentropa Interaction, er en
kreativ virksomhed med mange års erfaring indenfor attraktionsudvikling, nye medier og interaktiv
læring. Die Asta Experience samarbejder bl.a. med Mogens Rukov, Lars von Trier og Danmarks Radio,
og har udviklet/er i gang med at udvikle projekter sammen med bl.a. Nationalmuseet, ARoS,

Tøjhusmuseet, Roskilde Festival, Golden Days, Nordsøen Oceanarium og Silkeborg Kunstmuseum.

Fakta om Globen
•

•

Globen er fremstillet af projektionslærred med en diameter på 20 meter, som er monteret til en
stillads‐konstruktion. Globen hænger frit i tre meters højde over Rådhuspladsen og bliver belyst
360 grader rundt.
Globen forestiller Jorden i døgnets mørke timer – fra kl. 16‐09.

