
 
   

 

 

INVITATION TIL FAM TRIP 

21. juni 2016 

 
 

 

Skal fremtidens turister bo i et glashus? 
 
Få et bud på turismens fremtid med udgangspunkt i et bornholmsk 
forskningsprojekt drevet af Oxford University.  
 
For første gang nogensinde rykker et hold forskere fra Oxford University til Danmark. Det sker med et 
forskningsprojekt, som installerer 30 danske forsøgspersoner i et specialdesignet glashus, hvor de igennem 
fem dage vil blive udsat for massive mængder dagslys. Formålet er at undersøge, hvordan søvnmønster, 
døgnrytme og generel sundhed bliver påvirket af den megen dagslys til brug i lægevidenskaben, fremtidens 
byggeri og ikke mindst turismeindustrien. 
 
Forskningsprojektet lyder navnet The Photon Project og danner i denne forbindelse ramme om en endagstur 
til Bornholm for turismeaktører. Her vil fremtidens turisme blive berørt fra flere forskellige vinkler. Blandt 
andet præsenterer en række eksperter nyeste rejsetrends fra de såkaldte firstmovere, ligesom vi ser 
nærmere på tidens tendenser inden for bæredygtig turisme samt vurderer nye boformer.   
 
Samtidig kommer vi helt tæt på The Photon Project, som kan være på vej til at blive et turismefænomen 
verden over. Glasbyggeriet skaber således mulighed for at være i ét med naturen og dermed at opleve 
destinationer på en helt ny og mere rendyrket måde. Vi får blandt andet mulighed for selv at opholde os i 
glashuset og at høre forskere fra Oxford University fortælle om forskningsprojektets potentiale. 
 
Arrangementet finder sted torsdag den 30. juni 2016 fra kl. 10.30  til 14.30 på Green Solution House i 
Rønne. Deltagelse er gratis, og det vil være muligt at være retur i København kl. 15.35. Flybilletter er 
inkluderet. Se vedhæftede program for yderligere detaljer. 
 
Om The Photon Project  
Den engelske virksomhed Cantifix, der er specialist i glasløsninger, har udviklet et hus udelukkende 
bestående af glas kaldet ”The Photon Space”. Virksomheden har allieret sig med forskere fra Oxford 
University og vil nu undersøge betydningen af påvirkning fra massive mængder dagslys i forhold til blandt 
andet depression, skizofreni, Parkinsons, Alzheimers og diabetes. Forskningsprojektets resultater kan få 
betydning for behandlingen af disse sygdomme såvel som for fremtidens byggemetoder og 
turismeindustrien. Projektet finder sted ved hotel og konferencecentret Green Solution House på Bornholm.  
 
Tilmelding og eventuelle spørgsmål kan rettes til Allan Priess Poulsen hos EHRENBERG 
Kommunikation på telefon 53 70 51 38 eller mail ap@ehrenberg-kommunikation.com.  



 
   

 

 

 
FAM TRIP PROGRAM  
30. juni 2016 

 
09.35 Afgang Københavns Lufthavn  
 
10.10 Ankomst Rønne Lufthavn 
 
10.20 Afhentning af deltagere med taxa 
 
10.30 Velkommen  

v/Trine Richter, direktør for Green Solution House  
 
10.40 Introduktion til The Photon Project og dets perspektiver  

V. Charlie Sharman, Cantifix 
 

11.10 Bornholms turismekoncept og ønsket om at tiltrække samarbejdspartnere fra hele verden 
 v. Winni Grosbøll, Bornholms borgmester 
 
11.20 Individuelle rundvisninger i The Photon Space, som bliver centrum for forskningsprojektet 

på Bornholm. Derudover networking og mulighed for en til en-samtaler med alle 
tilstedeværende repræsentanter fra The Photon Space og forskningsprojektet  
V. Joachim Stormly Hansen, projektmanager for The Photon Project i Danmark  

 
13.00 Frokost med bornholmske specialiteter i restauranten på Green Solution House 
 
13.45 Fremtidens rejsetendenser – herunder fokus på bæredygtighed og fremtidige boformer 
 v. Anne Holten Lindholm, Firstmove.  
 
14.15 PR-muligheder forbundet med The Photon Space 
 v. Allan Priess Poulsen, PR-konsulent i EHRENBERG Kommunikation  
 
14.30 Tak for i dag og afhentning af deltagere med taxa 
 
15.00 Afgang Rønne Lufthavn 
 
15.35 Ankomst Københavns Lufthavn 


