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HVAD ER DANMARK FOR MÅLENE - GLOBAL GOALS TOUR?

FN’s 17 verdensmål har vundet en enorm udbredelse, men i Danmark kender kun 16% af 
danskerne til målene. Det skal kampagnen DANMARK FOR MÅLENE lave om på.
DANMARK FOR MÅLENE rummer GLOBAL GOALS TOUR – et initiativ, som via en omfattende 
turné på 8 besøg i 48 danske byer har en mission om at udbrede de 17 verdensmål, så det 
snart kun er 16% af danskerne, der ikke kender til målene. GLOBAL GOALS TOUR kickstartes 
nu med to små julearrangementer i hver by. Læs meget mere på www.GGT.world

TRYLLESHOW & 
TRYLLESKOLE
FOR BØRN
GRATIS ARRANGEMENT i din by.

KOM OG OPLEV 
TRYLLERI OG MAGI

Tryllekunstner Anders Møller 
leverer magisk underholdning i 
absolut topklasse, og med sin 
charmerende stil kan publikum 
glæde sig til et show fyldt med 
forblø�ende magi blandet med en 
stor portion humor. 

Mere end 10 års erfaring, flere 
hundrede shows for publikummer i 
alle størrelser, TV-optrædener samt 
afholdelse af workshops og 
seminarer for andre tryllekunstnere 
har gjort, at Anders Møller i dag er 
en af Danmarks førende tryllekunst-
nere. Anders skaber magi, der 
overrasker, underholder og ikke 
mindst fascinerer, og så har han 
hele tiden publikum i centrum! 

Den røde tråd gennem showet er 
FN’s 17 verdensmål.

Efter showet vil Anders holde 
trylleskole, hvor de første 100 
børn og unge i hver by får et sæt af 
vores flotte verdensmålstryllekort. 
Herefter lærer Anders børnene et 
utroligt trylletrick, som de kan gå 
hjem og imponere venner og 
familie med!

Kom og få en god oplevelse, 
bliv forblø�et og lær at trylle 
med verdensmålene.

PÅ TORVET
I SØNDERBORG

9. DECEMBER
KL. 11.00-11.30

I BIllund og grIndsted 
fredag den 7. decemBer
I Billund på Byens Plads kl. 14:00
I grindsted på torvet fra kl. 15:00

Kom og få en god oplevelse...


