PRESSEMEDDELELSE
København, 3. juli 2017
’10 millioner på 10 år’ lyder målet for den danske organisation LittleBigHelps velgørenhedsgalla på
Copenhagen Marriott hotel
Det hele startede i 2010 da stifteren af NGO’en LittleBigHelp, Lisbeth Johansen, blev inspireret af
konceptet Charity Dinner, som hun havde set i en dårlig amerikansk film. I kombination med et
godt netværk fra en fortid som salgsdirektør i hotelbranchen, inspirerede filmen Lisbeth Johansen
til at arrangere en årligt tilbagevendende velgørenhedsgalla, og allerede første år indsamlede
LittleBigHelp 125.000 kr. til dets projekter, der alle er forankret i Indien. Siden da har gallaaftenen
kun vokset sig større og i 2016 kulminerede det med 1,3 mio. kr. i indsamling – et beløb som
LittleBigHelp håber at kunne toppe i år.
Sammen med LittleBigHelps hovedsponsor, BC Hospitality Group, har NGO’en sat sig et mål om, at den
ved 10. Velgørenhedsgalla i 2019 har indsamlet i alt 10 millioner kr.
Chief Hospitality Officer i BC Hospitality Group, Allan Agerholm, der driver Copenhagen Marriott
Hotel, glæder sig over det fortsatte samarbejde med LittleBigHelp og det fælles mål. Han siger:
”LittleBigHelp har vores fulde opbakning. De er visionære og har et helt konkret mål, som vi gerne
bidrager til kan blive realiseret. De seneste 2 års samarbejde med organisationen ifm. dens årlige
velgørenhedsgalla har vist en professionel og succesfuld NGO, der gerne vil gøre en forskel, så vi
fortsætter gerne det gode samarbejde, som i øvrigt også ligger fint i tråd med gruppens CSR-politik og
skaber værdi for både os og vore kunder og, ikke mindst, for det arbejde LittleBigHelp driver i Indien
med udsatte kvinder og børn.”
Konceptet startede oprindeligt i samarbejde med Hilton Copenhagen Hotel, som lagde rammer til
LittleBigHelps første 5 Velgørenhedsgallaer, hvor LittleBigHelp for alvor fik bevist at sådan en
begivenhed også kunne blive en succes i jantelovs landet Danmark. I 2015 blev BC Hospitality Group
hovedsponsor på gallaen, der finder sted på gruppens Copenhagen Marriott hotel. Underholdningen I år
forbliver en overraskelse, men vi kan afsløre at gæsterne kommer til at opleve et af de helt store navne i
Danmark.
Flere kendte danskere har været på gæstelisten gennem årene med navne som designeren Charlotte
Sparre, racerkøreren Tom Kristensen, tegneren Kurt Westergaard, og Henrik Lind samt flere fra toppen af
dansk erhvervsliv. Hej Matematik, Dicte, Claus Hempler, Rune Klan, Klassens Tykke Dreng, Rasmus
Botoft, Basim, Kris Herman, Anita Lerche og Dhol United er blandt de danskere der har optrådt gratis til
gallaerne for at støtte op. Kasper Nielsen, fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner har med charme og hård
hånd styrede gallaernes auktioner med donerede genstande, og studieværterne Jes Dorph-Petersen, Ulla
Essendrop og Peter Møller har alle medvirket som konferencierer.
Den næste og 8. velgørenhedsgalla afholdes den 30. september 2017 på Copenhagen Marriott Hotel, hvor.
Sidste år var de 300 pladser til gallaaftenen revet væk allerede 3 uger før arrangementet fandt sted, og der
forventes samme høje interesse i år. Lisbeth Johansen siger:

”LittleBigHelps gallaer er altid festlige, underholdende og meningsfyldte. Det er en kombination, der
vækker stor interesse hos bl.a. virksomheder, som benytter anledningen til at invitere partnere eller
kunder med til en storslået og uforglemmelig aften. Vi behøver ikke have dårlig samvittighed over, at vi
føler os underholdt og hygger, alt imens vi samler ind til, de der ikke er så privilegerede. Stort set alt til
vores velgørenhedsgallaer er doneret, og netop her adskiller vi os en del fra andre velgørende
organisationer, hvor store dele af indtægterne fra sådan et event, går til at dække de administrative
omkostninger.”

Om LittleBigHelp
LittleBigHelp arbejder med udsatte børn og kvinder i Vestbengalen, Indien, for at sikre deres basale
rettigheder. Hver dag støtter de over 500 børn og kvinder og driver bl.a. et børnehjem for drenge, et for
piger, skoleforberedelseskurser for slumbørn, en skole i et slumområde og flere tilbud med
erhvervsuddannelse til kvinder. Behovene i Indien er enorme med 260 millioner, der lever under
fattigdomsgrænsen, op mod 400.000 gadebørn og mange flere, der er tilknyttet et liv på gaden.
Læs mere om LittleBigHelp: www.littlebighelp.com / www.facebook.com/LittleBigHelp
Se 3-min. video fra LittleBigHelps Velgørenhedsgalla 2016: www.youtube.com/watch?v=3ZmzJWZfVrc
Læs mere om Copenhagen Marriott Hotel og BC Hospitality Group: www.copenhagenmarriott.dk /
www.bchg.dk

For yderligere information, kontakt:
Stifter i LittleBigHelp, Lisbeth Johansen, mobil. 2485 5858 eller mail: lj@littlebighelp.com
Pressechef hos BC Hospitality Group, Anne Marie Barsøe, mobil: 81884843, mail: anba@bchg.dk

