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I byens ungdomsskole har vi særligt fokus 
på dig og dine interesser. Vi dyrker talenter, 
sociale fællesskaber og tendenser indenfor 
ungdomskultur. Vi har også øje for det, der 
skal styrke dig i din fremtidige karriere, sam-
tidig med at vi støtter det frie valg og ønsket 
om at følge egne interesser.
På de følgende sider og på UngOdense.dk 
kan du læse om kurser, der er særligt til-

rettelagt for unge fra ungdomsuddannelserne 
og folke- og privatskolernes ældste klasser - 
fra 8. klasse til du fylder 18 år. Undervisningen 
er frivillig og gratis, men særlige materialer og 
ture har deltagerbetaling. Hvert år opstår der 
også en række nye kurser baseret på unge, 
der selv tager initiativ til en ny aktivitet. Vi 
støtter gerne unges egne initiativer. Det er din 
fritid, og dig der bestemmer indholdet af den.

EN UNGDOMSSKOLE – TRE AFDELINGER!
Det trykte program indeholder kursustilbud 
fra UngOdenses tre regioner, Fritid & Læring 
Nord, Fritid & Læring Syd og Fritid & Læring 
Vest. Du kan frit vælge blandt alle kurserne.
Tilmelding og flere informationer på www.
ungodense.dk.

TILMELDING
Du skal tilmelde dig på UngOdense.dk. Du 
kan også udfylde et indmeldelseskort og afle-
vere det på en af ungdomsskolens adresser.

OPRETTES ALLE KURSER?
Alle kurserne i programmet starter som plan-
lagt og gennemføres når der er nok tilmeldte. 
Hvis du har meldt dig til inden uge 38, får du 
en sms om dine kursustilmeldinger.

HVOR OG HVORNÅR?
Undervisningsstederne er nævnt ved 
kursusomtalerne. De fleste kurser starter i 
uge 39, fra den 21. september og har som 
udgangspunkt 10 kursusgange før jul, plus 10 
kursusgange frem til marts.
    
MEDBESTEMMELSE
Kurserne er ikke lærerens, så fastlæggelse af 
undervisningsindhold og form bygger på en 
dialog med deltagerne. Der kan også oprettes 
nye kurser, hvis et tilstrækkeligt antal unge vil 
deltage.

KURSUSBEVIS
Hvis du ønsker et kursusbevis, så tag kontakt 
til din underviser og få udstedt et bevis med 
oplysninger om undervisningens indhold og
form.

ER DER FORSIKRING?
Odense Kommunes erhvervsansvars-
forsikring dækker kursister, hvis der sker et 
uheld, der kan tilskrives kommunes ansvar. 
Forsikringsområder som ulykke, rejse og 
tyveri m.m. skal I selv sørge for.

MERE INFO PÅ DIN MOBIL
Skriver du dit mobilnummer og/eller e-mail 
på tilmeldingen, bliver du tilkoblet in-
fo-service med meddelelser om nye aktivi-
tetsmuligheder, koncerter og ture. Kurserne 
med en e-mailadresse på underviseren, 
giver dig mulighed for at få hurtig informa-
tion ellers kan du skrive til ungdomsskolens 
e-mail, ringe eller møde op på en af ung-
domsskolens adresser.

FØLG OS PÅ:

BYENS UNGE

TILMELDING PÅ

WWW.UNGODENSE.DK

ADMINISTRATIONEN
NIELS BOHRS ALLÉ 210
5220 ODENSE SØ
UNGODENSE@ODENSE.DK
6375 7777

VELKOMMENINDHOLD
UNGODENSE - EN VEJ TIL UDVIKLING OG TALENT!

Grafisk teknik: • The Clubhouse • Layout: Maria Friis og Hans Chr. Arnklit • Billeder: Claus Milling, Line Svindt, Jeanette Eggers, Havnekulturfesivalens Frivillige fotografkorps, fo-
tografer fra UngOdense, Colourbox • Tekstbehandling: Karsten Damgaard • Tekster: Peter Albrektsen, Jan Mikael Hansen, Maria Friis og Karsten Damgaard • Produktion: Ungdoms-
huset juni 2020 • Tryk: Clausens Grafisk • Udgivelse: UngOdense

2 3



BREAKDANCE
Breakdance eller rettere sagt bboying er 
blevet verdenskendt og skal være med til OL 
2024. Breakin består af mange forskellige 
stilarter blandet sammen og dermed kan 
man lære meget forskelligt. Hvis du kunne 
tænke at udfordre dig selv i nogle hyggelige 
timer, så kom til break og spin på ryggen, 
knæet eller hovedet!
Danser Vinh Quang Nguyen, søndag 17.00 
– 19.45, Underværket, dansesalen, Dan-
marksgade 10 D

DANSEKOMPAGNIET- DANCEART
Danceart er med Naja moderne/lyrisk dans, 
fusioneret med elementer fra ballet show, 
house og hip-hop. Med “Dansekompagniet” 
har du også mulighed for deltagelse i events, 
opvisninger og egen dansefilm. 
Danser Naja Hind, www.danceart.
dk, tirsdag 19.00-20.50, Teatersalen, 
Rosengårdskolen

STREETDANCE PÅ CAMP U
Her kan du lære de forskellige teknikker 
indenfor stilarterne ”Girly Style”, ”Hip Hop”, 
”B-Girling” m.fl…. Vi skal først og fremmest 
have det sjovt og hyggeligt, mens vi prøver 
at udvikle egen stil og udtryk. Der vil være 
mulighed for at optræde til forskellige events.
Danser Trine K. Nielsen, mandag 16.15 – 
18.00, Dansesalen, UC Camp U, Vollsmose 
Allé 20, 5240 Odense NØ  

STREET DANCE 1
Street Dance begyndere - Dancehall, Girly 
Style, Funk og Hip Hop. Vi skal først og 
fremmest have det sjovt og hyggeligt, mens 
vi prøver at udvikle egen stil og udtryk. Der vil 
være mulighed for at optræde til forskellige 
events.
Danser Trine K. Nielsen, onsdag, 16.00 
–17.50, TriBeat Dance Complex, Østre Sta-
tionsvej 42 D, 5000 Odense C

STREET DANCE 2 
Street Dance øvede – Der arbejdes med 
lidt sværere koreografier indenfor Hip Hop, 
Girly Style, Break Dance, New & Old School. 
Mulighed for at optræde på festivals mm. 
Danser Trine K. Nielsen, onsdag 18.00 
– 19.50, TriBeat Dance Complex, Østre 
Stationsvej 42 D, 5000 Odense C 

STREET STYLE
For dig der elsker at danse, vil udfordres 
og prøve nye moves. Vi finder vores egen 
stil, med udtryk bl.a. igennem hip-hop og 
beakdance. Blandet niveau som gør at vi alle 
lærer fra hinanden. Også mulighed for ture til 
events og turneringer. 
Danser Archi Montänez Mahvashi, mandag 
19.00–20.50, Sct. Knuds Gymnasium

DANS

BREAKDANCE
Dans med byens cooleste instruktør. Øve 
moves som topdown rock, ares, windmills, 
baby freeze, l-kick, headspin og ormen. Tur 
til Floor Wars årets international danseevent 
hos Vega, Kbh.
Danser Archi Mahvashi, archimahvashi@
hotmail.com, tirsdag 19.30-21.00, Ung-
domshuset
GIRLY HIPHOP
Et hold med fokus på attitude og girlpower. 
Med fokus på den indre power vil man på 
dette hold danse et mix af hiphop og girly-
style. Du vil på dette hold lære grundlæggen-
de hiphop og girly-hiphop ud fra koreografier. 
Danser Amalie Torarenni, amalie@toraren-
ni.dk, mandag 17.00-18.00, Ungdomshuset
HEELS/ GIRLY
Dette hold vil eksperimentere med den 
upcoming dansestilart; Heels. Find din indre 
diva frem, og lær at danse i hæle, at bevæge 
dine hofter samt finde dit feminine udtryk. 
Undervisningen vil veksle mellem girly-style 
uden højhælede og heels - kinahæl, tyk hæl, 
tynd hæl, stiletter- du bestemmer.
Danser Amalie Torarenni, amalie@toraren-
ni.dk, mandag 18.00-19.00, Ungdomshuset
HIP HOP
Et fedt hip hop hold for både drenge og piger. 
Vi underviser forskellige koreografier i Hiphop 
og prøver nogle af de nyeste moves af.
Dansere Julie Marie og John Nini, info@
elitedans.dk tirsdag og torsdag 18.00 til 
19.00 og 19.00 til 20.00, Elitedans Syd  
Thorslundsvej 2B

HITFIT DANCE
Hitfit er den sjoveste måde at holde en fest 
på, vi danser og får forbrændingen helt i top 
til catchy melodier. Alle kan deltage uanset 
om du har danset før, er dreng  eller pige. Så 
glæd dig til en super svedig og lærerig dan-
setime, hvor både pulsen og humøret ryger 
helt i top..!!
Dansere Nina Von Essen, Heidi Olesen og 
Rikke H. Poulsen, info@elitedans.dk,
 tirsdag eller onsdag 17.30 til 18.25, 
Elitedans Syd Thorslundsvej 2B
SHUFFLE 
Shuffling er en super fed dansestil, som kan 
se udfordrende ud at se på. Man ser det tit på 
TikTok. Du kommer til at arbejde meget med 
fodarbejde og at følge rytmerne. Danse stilen 
kommer oprindeligt fra Australien. Så kom 
og vær med hvis du er klar på at få noget bas 
igennem kroppen og få noget fart i fødderne. 
Danser June - Sofie Leerbek Nielsen, june-
sofie0@gmail.com, onsdag kl.16.30 - 18.00, 
Ungdomshuset
STREET DANCE 1 + 2
Lær Girly Hip hop, New style, L.A Style, Ghetto 
Hip Hop og nyere dansestile.
Vi tager til konkurrencer og danseevents
Aaron Le, al_aaronle@hotmail.com, tirs-
dag16.30-18.00, Ungdomshuset, 
Elsker du dansefilm som “Step Up to the 
Street”, så gå til Aaron Le - byens mest
erfarne danseinstruktør i steetdance.
Danser Aaron Le, al_aaronle@hotmail.
com, tirsdag18.00-19.30, Ungdomshuset

EVENTS
FLOORWARS  
Floorwars International Breaking battle. 
En lørdag i marts måned er der en tur til 
Store Vega København for at deltage i en 
stor Internationalt Breakdance konkur-
rence. Det er en 3 vs 3 battle hvor alle kan 
stille op mod de 8 kvalificeret crews fra 
hele verdenen. Formålet for dette event er 
at inspirerer både nybegynder og profes-
sionelle danser, at danne netværk samt at 
dele ideer og erfaringer. Meld dig til og du 
får den endelig dato når den er fastlagt.
Dj og danser Archi Mahvashi,
archimahvashi@hotmail.com

JAM SPACE
Sunday dance meetup - Jam Space er 
et danse community for dansere fra alle 
stilarter. Communityets udgangspunkt er 
dansere, som vil øve deres egen dans og 
få inspiration fra andre dansere. Formålet 
er at forene dansemiljøet i Odense og at 
give nye opkommende dansere et forum 
at blive bedre i og at skabe et bredt dan-
senetværk. Alle der har dans og rytme i 
blodet er velkommen. 
En Dj spiller live under træningen og til 
sæsonens danseevents, også nye DJs kan 
prøve at spille op. Jam Space er stedet, 
hvor man udvikler sig kreativt og kommer 
med sine ideer, til hvad der skal ske på 
dansegulvet. Der er ikke almindelig under-
visning af en instruktør, men der er men-
torer som er til rådighed for spørgsmål 
om dans og trin. Jam Space er et åbent 
dansetræning sted hver søndag, hvor du 
selv træner og viser dine koreografier eller 
freestyle og lade dig inspirere af andre. 
Danser Archi Mahvashi, archimah-
vashi@hotmail.com  og Aaron Le, al_
aaronle@hotmail.com, søndag 14.00-
17.00, Ungdomshuset

Her er der kurser, der giver dig motion på sjove måder. Dans er følelsen og behovet for at 
fyre den af og give den gas i en energiudladning. Det bringer folk tættere sammen. Danse-
grupperne kan også optræde til forskellige events.

Dansesalen i Ungdomshuset kan bruges til dans, teater og andre 
events. Ud over at danne ramme omkring dansekurser, så udlånes lokalet også til grupper 
i 2 timers moduler i husets åbningstid efter aftale med Huskontoret. Kontakt tlf. 6375 6820 
Tider: mandag-torsdag kl. 16.00-22.00 og lørdag 10.00-16.00EVENTS

DANCE CAMP – WEEKEND
Det bliver sjovt, lærerigt og med fuld 
knald på når I møder to af vores dygtige 
instruktører på hver deres felt indenfor 
“dance”. 
Dansere Naja Hind og Archi Montänez 
Mahvashi, 10. - 11. oktober, 9.00-15.00 
UngOdense, Niels Bohrs Allè 210

Foto: Jeannette Eggers

TILMELDING PÅ
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ELEKTRONISK MUSIK
Rap, hiphop, beats, tunge rytmer, loops og meget mere - indspil din egen sang og instru-
menter til demo. Tag gerne dine egne lyde, tekster og beats med.

EVENTS
ELEKTRONISK MUSIK HIP HOP/RAP
Er du nysgerrig på en “karriere” som 
producer, sangskriver, komponist, rap-
per, musiker eller studieteknikker? Så 
tjek mulighederne ud under elektronisk 
musik med Archie, Kasper og Patrick, og 
kontakt gerne Kasper Lauersen på tlf.  
40218967 for yderligere vejledning om 
disse hold.
Løbende workshops hvor du kan pro-
ducere og indspille tracks. Vi arbejder 
i Studio One, Ableton Live og Garage-
band. 
Kasper Lauersen m.fl. efter aftale, 
Musiklaboratoriet, Blangstedgård

RAPCAMP - EFTERÅRSFERIEN
Endnu en gang er det muligt at tilmelde 
sig vores velkendte RapCamp i efterårs-
ferien. Går du med en rapper i dig, så er 
RapCampen lige noget for dig.
Udfordre og afprøv dig selv i at støbe en 
hel rap-sang sammen med mulighed for 
at indspille i vores lækre lydstudie.
Underviser musiker og lyddesigner 
Asem Jomaa, uge 42, alle dage 12.00 - 
18.00, UC Camp U, Vollsmose Allé 20

DJ 
I samarbejde med DJ & Producer Academy 
faste hold i DJ undervisning og musikpro-
duktion. Bestående af 1 ugentlig under-
visningsdag af 2 timer. Der bliver undervist 
på det førende udstyr indenfor DJíng og 
musikproduktion. Underviserne er erfarende 
DJ´s og-eller producers, der både er aktuelle 
på den elektroniske scene og dygtige til at 
lære fra sig.
Koordinator Vicki Gemmer Schultz,
vicki@djpad.dk, mandag 18.30-20.30, DJ & 
Producer Academy, Blangstedgårdsvej 1

ELEKTRONISK MUSIK & DJ
Vi har fokus på takter, beatmix, det at per-
forme, og samtidig får du et indblik i elek-
tronisk musikproduktion og sound design. Et 
ungt og uformelt dj-miljø hvor man kan dele 
interesse og viden med hinanden.  Desuden 
mulighed for at komme med ud og optræde. 
Archi Mahvashi m.fl., lørdag 13.00-15.45, 
UC Hjallese

ELEKTRONISK MUSIK – ABELTON LIVE
Producer din egen elektroniske musik! Lav 
beats og komponer melodier til dit kom-
mende hit! Vi bruger programmet Ableton 
Live til komposition, sampling, arrangement 
og mixning af musikken.
Musiker og kandidat fra det Rytmiske 
Musikkonservatorium, Anders Lindhardt 
Madsen, torsdag 18.15 – 21.55,
Underværket, Danmarksgade 10 D

EVENTS
DJ & LYS
Workshops hvor du lærer hvordan man 
programmerer lys for bands, elektronisk 
musik og dj. Vi vil lære det mest grund-
læggende, så du bl.a. kan lave lys ved 
små koncerter, dj arrangementer mv. 
Archie Mahvashi, Lasse “Lama” Marcher 
og Jonas Krogager, lørdag d. 24. okto-
ber, 9.00-17.00, Niels Bohrs Allè 210

RAP MED PATRICK                                               
Rap helt fra bunden af eller videreudvikling af 
dine talenter? Vi tager udgangspunkt i hvad 
du kan! Vi øver rim, flows og stemmeføring og 
indspiller vores sange i lydstudie. Der vil også 
være muligheder for at optræde på forskel-
lige scener i Odense. 
Patrick M. Dyg, torsdag 18.30-20.30 og 
andre dage efter aftale, UC Rosengård 

RAP TEKSTER
På rapholdet bliver du klædt på til at begå dig 
som den næste store rapkomet, og gennem 
holdet er det muligt at spille koncert til en 
række af Ungdomshusets festivaler såsom 
Odense Havnekulturfestival, Ungdoms-
ringens Musikfestival i Aalborg samt mange 
flere.
Rasmus Rudbæk har 8 års erfaring med 
rap og er blandet andet kendt for rap- og 
satire-projektet Futte Fynbo, rudbaekdk@
gmail.com, onsdag 16.00-17.50, Ungdoms-
huset

RAP’N’COMPOSE 
Skriver du dine egne raptekster, mangler du 
en producer, et sted til at optage det materi-
ale du allerede har, eller bare et fællesskab 
med omdrejningspunkt i hiphop musik? 
Musiker og producent Larle Damsgård, 
larledamsgard@gmail.com, onsdag 16.00-
18.45, Larle Soundsystem, Lausenvænget 2

RAP-LOUNGE
Velkommen til Rap-Lounge, hvor du har 
muligheden for at skabe dine egne rapsange/
tekster, få dem indspillet, optræde med dem 
og desuden møde andre ildsjæle, som deler 
samme interesse som dig.
Mulighederne er mange med en down-2-
earth underviser og et super fedt lydstudie.
Musiker og lyddesigner Asem Jomaa, fre-
dag 16.00 – 19.00, Lydstudiet, UC Camp U, 
Vollsmose Allé 20 

HIP HOP/RAP  
Her kan du producere og indspille tracks. 
Vi arbejder i Studio One, Ableton Live og 
Garageband. 
Kasper Lauersen, tirsdag 16.00-21.00 (efter 
aftale 16-18.30 el. 18.30-21), Musiklabora-
toriet, Blangstedgård

TILMELDING PÅ

WWW.UNGODENSE.DK
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GAMING

GAMING2GETHER
Vi spiller CS:GO, League of Legends, PUBG, 
Fortnite, COD på PC og Tekken 7 og Mortal 
Kombat på PS4. Du vil lære om sund gaming, 
sprog, samarbejde, overblik og kommunika-
tion. Vi vil kæmpe mod andre hold og deltage 
i turneringer.
Lektor på SDE Ahmed Avdagic, torsdag 
16.00 – 19.00, Syddansk Erhvervs-
skole, Munkebjergvej 130 (bygning 1A)

LEAGUE OF LEGENDS – LIGAHOLD
Forløb med fokus på holdsammensætning 
og deltagelse i YouSee eSportligaen nu på 
fjerde sæson. Foregående sæsoner har vi 
kvalificeret os til ligamesterskabet med flere 
hold, og vi er klar til at prøve igen.
Brian Nykjær, onsdag 16.00-20.00, UC 
Hjallese

CS:GO – HØJBY
Åben aktivitet for 14-18 årige - om du er 
professionel eller nybegynder, der er plads 
til alle. Vi tilbyder blandt andet: individuel 
træning, holdtræning, computer setup og 
klasse arrangementer. 
Stefan Petersen, stef169i@appsodense.
dk, torsdag 15.00–21.00, UC Aktivitetssted 
Højby 

BRIDGE & SKAK
Vi spiller bridge, skak og måske også lidt 
backgammon og konkurrerer i en sport, hvor 
det udelukkende er hjernen vi træner. 
Tankesportsmester Morten Steenberg, 
most@tietgen.dk, tirsdag 16.00-17.50, 
Ungdomshuset

BRÆTSPILSUDVIKLING – TAL FRIT! 
Her bliver du en del af arbejdet med at 
udvikle et brætspil, der sætter fokus på de 
problemer og udfordringer, som I unge ser i 
vores samfund. I prøver forskellige brætspil 
på markedet, for at få idéer til udviklingen af 
jeres eget brætspil, egne idéer, dilemmaer og 
løsninger. Når jeres brætspil er færdigt, skal 
du, sammen med de andre unge på holdet, 
ud på forskellige skoler i Odense for at teste 
spillet.
Underviser og spiludvikler Kim Lynbech, 
onsdag 16.30-19.30, Søhusskolen, Bispeen-
gen 3, 5270 Odense N.

CS:GO
Kunne du tænke dig at blive bedre til CS:GO? 
På Ungdomshusets CS:GO hold har vi plads 
til alle niveauer, så det gør ingen forskel om 
du har 5 eller 5000 timer i spillet. Vi vil fokus-
ere på den enkelte spillers udvikling, samt 
taktikker som kan forbedre dig og holdets 
spil. Vi forbedrer dit aim, kommunikation 
og det vigtigste, som er at have det sjovt og 
holde moralen høj. Du er velkommen til at 
deltage alene eller komme med nogle kam-
merater og hygge.
Gamer Tobias Steenberg, tobiassteen-
berg29@gmail.com, tirsdag kl. 16.00-
18.45, Ungdomshuset

E-SPORT
Hvad er forskellen på at spille computer og 
på at game? Som gamer spiller man de-
dikeret og fokuseret, på et højere niveau. Vi vil 
arbejde med at forbedre os som spillere, ved 
at forbedre vores personlige egenskaber, som 
fx kommunikations- og lederskabsevner. 
Gamer Andreas Laforce, andreasla-
force1993@gmail.com, onsdag 17.30-
20.15, UC SydVest, Bergendals Allé 2 

ESCAPE ROOM  
Her bliver du en del af arbejdet med at 
udvikle et Escape Room. På holdet er der 
plads til alle unge med en “skæv” tankegang, 
men også til unge, der kan skrive den gode 
historie, så I sammen får udviklet et Escape 
Room, der kræver teamwork, tankekraft og 
kommunikation for at komme ud.
Undervisere Mathias Andersen og Kim Lyn-
bech, torsdag 16.30-19.30, Søhusskolen, 
Bispeengen 3, 5270 Odense N.

FIFA-ATLETERNE
Skal du være god til FIFA, og hvem ved måske 
nå hele vejen til toppen, er her mulighed for 
at leve din drøm ud. Det eneste det kræver 
af dig er vedholdenhed, samarbejdsevner og 
vilje til altid at ville hjælpe dine kammerater.
Vi er max online og deltager i FIFA events 
forskellige steder i DK, hvis du tør udfordre de 
allerbedste i gamet.
Underviser Eric Bodjo, tirsdag eller torsdag 
17.30 - 20.30, UC Camp U, Vollsmose Allé 20

CS:GO, FIFA, Brætspil, Bridge, Skak, Escape Room, League of Legends, PUGP, Fortnite, 
COD, Tekken 7 og Mortal Kombat er blot nogle af de gaming-tilbud, du kan finde her.  
Det er altid sjovere at mødes og game sammen med muligheder for også at deltage i 
løbende gaming-events. 

EVENTS
FIFA-TURNERING
Vi sender jer godt afsted på efterårsferie 
med vores populære FIFA-turnering!
Som altid har vi spændende præmier til 
de 3 bedste på dagen og Capri Sonne til 
alle deltagere…
Vi glæder os til at se jer!
Underviser Eric Bodjo m.fl., lørdag 10. 
oktober 12.00 - 16.00, UC Camp U, Volls-
mose Allé 20

LAN EVENTS 2020/21
Tilmeld dig her og du får løbende invita-
tioner til diverse lan events.

Stefan Petersen, stef169i@appsodense.
dk, administrerer denne discord kanal 
hvor vi mødes online - følg QR koden 
for invitation eller kontakt Stefan for 
yderligere information.

LAN2GETHER
Du kender konceptet fra Gaming2Geth-
er: vi samles IRL og spiller med og mod 
hinanden. Denne gang i form af LAN. 
Vi har lokaler og computere samt PS4 
Pro og Switch, men du er velkommen 
til at tage dit eget udstyr med. I løbet af 
eventet vil der også være fremvisning af 
film, inkl. popcorn.
Lektor på SDE Ahmed Avdagic, fredag d. 
11. oktober, 20.00 – 08.00, SDE, Munkeb-
jergvej 130 (bygning 1A)
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INTERNATIONALT & REJSER

AFRIKA, UGANDA, PROJEKTARBEJDE
Informationsaften om dine muligheder for 
at deltage i projektarbejdet mod HIV/AIDS 
blandt børn og unge i Uganda i samarbej-
de med unge ugandere samt mulighed for 
projektrejser til Uganda i Afrika. Forældre er 
også velkomne.
Underviser Mads Dilling Eltved, 
Mads33d7@appsodense.dk, infomøde 
søndag den 20. september 19.00-21.00, 
Salen, Underværket, Danmarksgade 10 D 

DFUNK MADMEKKA O-TOWN
Madmekka er et madfællesskab, hvor unge 
mødes om madlavning og fællesspisning. Vi 
udveksler madkulturer, danser kædedans, 
spiller spil og spiser mad fra hele verdenen. 
Alle kan byde ind med opskrifter eller forslag 
til menuer - vi laver alt fra litauisk, fransk og 
syrisk mad - i et åbent fællesskab, hvor unge 
løfter i flok og alle bidrager til både mad-
lavningen, opvasken og hyggen.
Dansk Flygtningehjælp Ungdom Odense. 
Hver sidste søndag i måneden 17.00-21.00 
i Ungdomshuset. Tovholder Salah Zada, 
fyn@dfunk.dk, første infoaften onsdag 23.9 
kl. 19.00 i Ungdomshuset 

PEN PAL
Få en penneven i USA, Sydafrika, Argentina
eller New Zealand eller i et af de andre 36
lande hvor The Clubhouse har venner. 
Verdenen er stor, og der findes spændende 
og anderledes kulturer derude, som man 
helt sikkert kan lære en masse af og få nogle 
skønne oplevelser med. En penneven giver 
øvelse i at skrive og læse et fremmedsprog, til 
at lære om andre lande og livsstile og få nye 
venskaber.
 Pernille Poder, pern347f@appsodense.
dk, info aften 16.9 19.00-20.00 i Ungdoms-
husets Cafe

UNG TIL UNG - DFUNK
Unge med mange nationaliteter skaber et 
fællesskab om fritidsaktiviteter efter hvad 
gruppen har lyst og adgang til. Det kan være 
udflugter, fællesspisning, sport, spil og meget 
mere. Alle spiller en aktiv rolle i fællesskabet 
og bidrager til at skabe fede oplevelser og et 
stærkt sammenhold, hvad end vi er i teatret, 
på stranden eller bowler. Vi mødes mest om 
torsdagen kl. 19.
Tovholder Salah Zada, fyn@dfunk.dk, 
første infoaften onsdag 23.9 kl. 19.00 i 
Ungdomshuset

REJSER OG TURE

FLENSBURG – HÅNDBOLDTUR
Dagstur hvor vi møder tyske Flensburg Han-
dewitt fans med snak omkring betydningen 
af håndbold i byen, og de mange danske 
spillere igennem tiden. Så skal vi selvfølgelig 
også se bundesligakamp på hjemmebanen 
i “Hölle Nord” med 6.000 andre. Pris kr. 100. 
Jan Mikael Hansen m.fl. Du kan forhånds-
tilmelde dig nu, og få besked/lave endelig 
tilmelding når vi har turneringsprogram 

HAMBURG – FODBOLDTUR
Dagstur hvor vi både besøger HSV fodbold 
akademi for unge talenter, og ser HSV i kamp 
på legendariske Volkparkstadion, typisk med 
57.000 tilskuere. Pris kr.150. Jan Mikael Han-
sen m.fl. Du kan forhåndstilmelde dig nu, 
og få besked/lave endelig tilmelding når vi 
har turneringsprogram

LONDON HOMESTAY
Her er din mulighed for at opleve en helt 
anderledes studietur til London i 
skolernes vinterferie, uge 7. Du kommer til at 
bo sammen med en eller flere andre unge 
hos en engelsk værtsfamilie, hvor I både vil 
få morgen- og aftensmad. Om dagen vil vi 
sammen, som gruppe, opleve alt (eller tæt på 
alt), hvad London har at byde på. Vi vil inden 
rejsen mødes på Ungdomscenter Østre Plads 
et par gange, hvor vi vil lære hinanden at 
kende, tilrettelægge opholdet efter gruppens 
interesser og fordele værtsfamilier. Dine 
forældre er velkomne til at deltage på det 
første info-møde.
Egenbetaling er ca. 3.800,- kr. pr. prs.
Undervisere Jacob Fløjstrup 
og Benedikte Holm Jensen, 
infomøde onsdag d. 23. 
september 19.00-21.00, 
Salen, Underværket, 
Danmarksgade 10 D 

ODENSE- ART 
-BERLIN.
En helt særlig 
tur med fokus 
på gadekultur, 
streetart og 
anden kunst. 
Vi kører afsted 
i minibusser og 
har tre overnat-
ninger i Berlin. 
Deltagerbetaling: 
1200.- (max. 15 
deltagere).”Først til 
mølle!”
Billedkunstner og 
kunstpædagog Gitte 
Skovmand samt kun-
stner og skulptør Jesper 
Carstensen, søndag den 28. 
marts til onsdag den 31. marts 2021

Internationalt udsyn og forståelse af egen og andres kulturer er vigtige elementer i din dannelse. Når du 
har været i udlandet, er dine oplevelser med til at modne din personlighed. Du får større forståelse for, 
at livet kan leves på andre måder end den danske facon. Du kan forberede dig på at leve og handle i et 
globaliseret internationalt samfund med konkurrence, men også med gensidig afhængighed. 

RAFTINGTUR TIL SVERIGE 
Styr en gummibåd igennem fossende vand-
fald og oplev rå natur. Om aftenen hygger vi 
omkring bålet. Datoer: 10.-13. oktober. I bliver 
indkaldt til et informationsmøde. 
Friluftsinstruktører Palle Lindvig og Tilde 
Ostendorf Lindvig, tildelindvig96@hot-
mail.com 

SKI ALPIN CENTER 
WITTENBURG 
Du skal bare sørge for noget varmt tøj - lift, 
ski, stave og støvler er med i prisen incl. mad 
og drikke. Dagstur i samarbejde med Fåborg- 
Midtfyns Ungdomsskole m.fl. Pris kr. 375. Du      
    kan forhåndstilmelde dig nu, og få besked/

lave endelig tilmelding når vi har dato 
fra Ungdomsringen.

SKI- OG HYTTETUR TIL NORGE 
Seks dage, fem overnatninger og fire dage på 
ski i vinterferien. Mulighed for isfiskeri. Pris 
2.900 kr. alt inklusiv. Der er tre mødegange 
forud for turen hvor vi undervises i hjælp på 
skibakken og planlægger mad til turen. 
Anders Drejer Petersen, andp@odense.dk, 
1. møde tirsdag 29. september 16.30-17.30, 
Spillestedet 

PARIS I PÅSKEN 
Kulturel studietur til byernes by Paris fire dage 
i påskeferien 2021. Oplev Eiffeltårnet, Triumf-
buen og cafélivet i det berømte Latinerk-
varter, guidet tur på det berømte Orsay-mu-
seum og et evt. skolebesøg. Før turen mødes 
vi et par gange for at lære lidt franske gloser, 
og du er selvfølgelig med til at planlægge 
turen. Pris ca. 3.700 kr. Turen er fra 27.-30. 
marts 2021. SENEST tilmelding: 15.9.
Marianne Kærslund, mariannekaerslund@
gmail.com og Heidi Pedersen, heidisegalt
@gmail.com, infomøde torsdag 24.9 17.00-
18.00, Giersing Realskole, Nonnebakken 
7-9. 

TRENDY TYSK
Gennem ”Dansk tysk kul-
turfestival” og ture til Ham-
burg og Berlin vil projektet 
“Trendy Tysk” åbne unges øjne 
for tysk ungdomskultur, stil, 
mode, musik, film, kunst osv. 
Vi vil gøre opmærksom på, 
at mange af de subkulturelle 
ting, unge synes, er seje fra 
England eller USA, også findes 
og er tilgængeligt i Tyskland. 
DANSK TYSK KULTUR FESTIVAL
I anledning af at det i 2020 er dansk/tysk 
kultur- og venskabs år og samtidig 100 året 
for genforeningen i Sønderjylland, er der 
organiseret en kavalkade at dansk/tyske 
events. 
Talks med Lykke Friis, Tænketanken Euro-
pa og forfatter Knud Romer, kulturprojekter 
med odenseanske gymnasier og folkeskol-
er, tyske menuer i Ungdomshusets Cafe, 
film i Cafe Biografen og koncert på Posten, 
demo af de nyeste tyske elbiler på Flakhav-
en, markeringer af Krystalnatten og Murens 
fald og udstillinger m.m.
Arrangeret med støtte fra Goethe Instituttet 
og den tyske ambassade
Første event med Lykke Friis den 
19.10, øvrige aktiviteter i uge 45 og 46 
fra 2.-14. november

DANSK TYSK SKOLESUPPORT
Skal din skoleklasse på tur til Tyskland eller 
lave et samarbejde med en tysk skole eller 
organisation? Så kan i få hjælp via ung-
domsskolen af Nadja Schäfer, der med sin 
tyske baggrund og danske uddannelse og 
arbejde, har erfaringer i at hjælpe Odenses 
skoler i at etablere dansk tyske relationer. 
Nadja formidle kontakt og banevejen for 
jeres aktivitet. Skriv til lektor Nadja 
Schäfer, nadjaorama@gmail.com

HAMBURG - SKT. PAULI
På tur med oplevelser, kultur og shopping. 
Besøg et kæmpe loppemarked, byens små 
sjove butikker, hyggelige cafeer og kæder 
som Zara, Mango, Urban Outfitters. Pris 
300 kr.
Turleder Ulla Christiansen, ulsande@out-
look.dk, 31. oktober, 6.00-24.00. Afgang 
fra Ungdomshuset

TYSK
Elektronisk musik, skate, fastfood, street-
dance, punkere, rollespil, veganere alle 
subkulturer du kender findes også i 
Tyskland. Vi stiller skarpt på tysk sprog og 
kultur. Vil du finde ud af hvordan det er at 
være ung i Tyskland, og hvordan man gør 
sig forståelig på tysk, så er kursuset for dig. 
Vi arbejder også med grammatik og udtale. 
Du må gerne medbringe lektier, så kigger vi 
på det i fællesskab. 
Underviser Heidi Holzmann, tirsdag 
17.30-19.00, Ungdomshuset
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HÅR, MAKEUP & HUDPLEJE 
Løbende workshops med undervisning i 
grundlæggende hud- og hårpleje, og kunsten 
at lægge en god makeup. Se mere om de 
enkelte workshops på hjemmesiden. 
Cindie Aaskov, Michelle Latouche, Christina 
Blessing, Mie Stein Rasmussen, Kunststa-
tionen, Skovalléen 32

KLAR TIL FRITIDSJOB 
Hvor finder du et job? Hvad er der af regler 
og love på området? Hvordan skriver man en 
ansøgning, og hvad gør man til en samtale? 
Projektmedarbejder Khazar Mohammadi,  
første gang lørdag 26.9, 9.00-14.00, Niels 
Bohrs Allè 210  

ONSDAGSCAFÉ I LADEN
Stedet hvor vi taler om alt! Min tid efter fol-
keskolen… Hvad skal jeg? Hvordan kommer 
jeg videre? Hvad forventer ”de gamle” af mig? 
Her skaber vi et frirum mellem hjem og skole. 
Mellem samtaler og hygge laver vi kreative 
ting til f.eks. dit værelse og til tiden efter du er 
flyttet hjemmefra.
Underviser Pia Bækkel Rasmussen, onsdag 
16.00 – 18.45, Laden, Krogsløkkeparken 4

ROMANSKRIVNING
På holdet vil du, via små skriveøvelser, lære 
teknikker omkring romanskrivning og
få en dyb indsigt i et manuskripts lange vej fra 
de første pennestrøg og helt frem til udgiv-
elsen. Du vil også lære om markedsføring, 
etablering af kontakt til anmeldere mm… - og 
så bliver det hyggeligt!
Forfatter bag bestselleren ”Under over-
fladen” Claus Lohman, start uge 43, man-
dag 19.00 - 21:45, Danmarksgade 10 D

SCENECREWET
Stagehands, lyd, lys, regi og backstage. 
Crewet lærer det hele og er med til det meste 
- musicals, festivaler, clubevents og turné.
Carsten Moth Bech, cmb@ungodense.dk. 
Onsdag 16.00-18.00, UC Spillestedet

SKØNHEDSKLINIK
Lær om farver og produkter til hverdags- og 
festmake-up, der passer perfekt til dig og 
dine veninder.
Kosmetolog og Make-up Artist: Lida Matin, 
lidanmatin66@gmail.com, LidaMatin 
Skønhedsklinik, Middelfartvej 94, fredag 
16.00-18.00

TT - TØSE TIRSDAG 
Hvor vi hygger med mad/ snack, og taler om 
hvad et godt ungdomsliv er. Vi taler om alt 
lige fra, kærlighed til love, regler og rammer i 
samfundet. I har alle mulighed for, at komme 
med forslag og være med til planlægningen 
af dagene - f.eks. Make-Up dag.
Joy Ødegaard-Frederiksen, joyx0251@
appsodense.dk, tirsdag 15.00-17.45, Ung-
domscenter SV

KULTUR

ALLE KAN FÅ ET LIV UDEN ANGST
Stress, tankemylder og bekymring. Oplever 
du at være bekymret, have tankemylder, føle 
dig overvældet og ked af det,så det forhin-
drer dig i at have et godt liv? Måske forhindrer 
det dig også i at komme i skole i større eller 
mindre omfang? Hvis du er mellem 13-17 år 
kan du lære at hjælpe dig selv. I løbet af 6 
uger mødes vi 2 timer pr. uge. På møderne 
lærer vi dig måder at håndtere dine tanker og 
følelser på, så du igen kan leve et almindeligt 
ungdomsliv. 
Personlig vejleder Pia Christesen, mandag  
15.30-17.30, Ungdomshuset

BLACKOUT POETRY: KREATIV DIGTNING
Den bæredygtige klimaaktivist eller den
drømmende romatikker laver kreative state-
ments. Blackout poetry er en kreativ måde at
bruge ord og sprog på ved at skabe et nyt 
digt ud fra en eksisterende trykt tekst fra en 
bog  eller en avis. Man understreger valgte 
ord, der så danner nye sætninger, og derefter 
censurerer – blackouter – man resten af tek-
sten. Du skaber dit eget værk ud fra en 
eksisterende tekst. Det nye digt dekoreres 
og/eller udstreger de ubrugte ord. Digtet 
overføres til tryk på en T-shirt.
Poet Anne Katrine Bagai og Spoken Word 
Festivalleder Betina Følleslev, betina@
commontiger.dk, 6 onsdage start 16.9, 
18.00-21.00, Ungdomshuset

BLIV GODE VENNER MED DIN ANGST
At være bekymret er ganske normalt, og 
nogle gange mister du fodfæstet, når bekym-
ringen tager over, og du føler dig frustreret, 
stresset og får negative tanker, du ikke kan 
slippe og mister fokus i hverdagen. Angsten 
kan være for en eksamen, for at blive smittet 
med virus, ensomhed, fremtiden, er jeg god 
nok?... I stedet for at gå med det alene, vil 
du sammen med andre unge få træning og 
coaching af prof. instruktører og her lære, 
at blive gode venner med og acceptere din 
angst. Særligt tilrettelagt tilbud med maks. 12 
deltagere. Se meget mere på hjemmesiden!
Coach Flemming Petersen, Intromøde 
tirsdag 22. september, 19 – 20, Danmarks-
gade 10 D

BYRUM UNGSKAB TA´ RUMMET!     
Bland dig i byen, kulturen og demokratiet. 
Vær med til at forvandle dit kvarters dødeste 
spot, til byens bedste rum, så Odense fyldes 
med ungdomskultur. Vi arbejder med alt fra 
produktion af byrumskunst, koncerter og 
plantekasser, til projektstyring, PR og fund-
raising. Ungskabs sidste aktion var skabelsen 
af et sidelandskabet ved Byens Bro.
Anja Raagaard og Hans Christian Arnklit, 
Onsdag 16.00-19.00, Ungdomshuset.

FEMI LOUNGE 
En ugentlig klub for piger mellem 14-18 år. 
Her er I selv med til at styre slagets gang og i 
fællesskab laver vi en klub hvor nærværet til 
jer selv og hinanden er i fokus. Femi Lounge 
skal være et frirum fra hverdagens mange 
krav, men hvor der samtidig vil være uende-
lige muligheder for at lave alverdens aktivi-
teter.  
Eventmager Nina O. Christensen, nina_
nynne@yahoo.dk, onsdag 17.00-19.45, 
Ungdomshuset

DIT SKRIVEVÆRKSTED  
Vil du igang med at skrive, eller er du i gang 
og har lyst til at prøve kræfter med forskellige 
måder at skrive på?  Så er “Dit Skriveværk-
sted” holdet for dig. Her har vi fokus på at 
komme i gang med at skrive og udvikle vores 
sprog. Vi skal læse korte udpluk fra ny og 
ældre litteratur, og lave skriveøvelser med 
afsæt i dem. Hvad sker der, når man skriver 
i en skov, på havnen eller når man er ude at 
gå? Vi afslutter sæsonen med en udgivelse 
hver samt en oplæsningsaften. Alle er vel-
komne, lige meget om de har skriveerfaring 
eller ej. 
Forfatter og cand.mag. i litteraturhistorie 
Anne Katrine Bagai, tirsdag 18.00 – 21.00, 
Danmarksgade 10 D

Indsigt i kulturelle fænomener er en vigtig del af den almene dannelse, der i dag er et nødvendigt grund-
lag for at kunne navigere i en stadig mere kompleks verden. Du skal oparbejde kompetencer til at kunne 
begå dig i mange forskellige og skiftende miljøer, og her er en kulturel alsidig viden en key factor.

KULTUR
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FEMI FESTIVAL 
Vær med til at organisere Femi Festival 2021. 
Festivalen er skabt og udviklet af frivillige 
med passion for den feministiske kamp. Vi 
er vidt forskellige mennesker med forskellige 
emner vi brænder for og dette skaber en 
diversitet i programmet. Vi har en aktivistisk 
tilgang og flad struktur, hvor dem der gør no-
get bestemmer hvad der skal ske. Vi glæder 
os sådan til at møde jer! 
Maria Friis, mnh@odense.dk, første møde 
tirsdag 22. september 19.00-20.00, 
Ungdomshuset

FESTIVAL FOR FREMTIDEN
Ét af de store spørgsmål og udfordringer for 
de kommende generationer er bæredyg-
tighed, klima og innovation. Derfor vil 
UngOdense og en arrangørgruppe bestående 
af repræsentanter fra Ungdommens Røde 
Kors, Odense Fælleselevråd, Slænget, UngEn-
ergi og Gro Odense afholde en tilbageven-
dende bæredygtighedsfestival, Festival for 
Fremtiden, hvor rammen er FN’s 17 verdens-
mål. Alle børn og unge fra nær og fjern 
inviteres til at deltage i festivalen, hvor man 
kan lære, at det er let at være bæredygtig, 
og at man i allerhøjeste grad selv kan være 
med til at realisere verdensmålene. Der vil på 
festivalen være forskellige bæredygtighedsak-
tiviteter, hvor man kan få viden og kompe-
tencer til inspiration i hverdagen. Festival for 
Fremtiden er det sted, hvor man kan være 
sammen med og møde jævnaldrende, som 
fremviser deres projekter, idéer og visioner 
for en bæredygtig fremtid. Og så er der også 
musik… :) 
Festival for Fremtiden 26. og 27. august 
2021 på Østre Plads, Danmarksgade 10

FORFATTERSKOLE-CAMP ODENSE 2021
Har du en forfatter gemt i maven, og er du 
mellem 14 og 18 år, vil Odenses officielle 
forfatterskole-camp lige være noget for dig. 
På campen skal vi hygge os sammen, lære 
om forskellige skriveteknikker mm og på 
udflugt til Bisonfarm. Afslutningsvis udgiver 
vi en novellesamling, der kommer til udlån 
på alle Odenses biblioteker. Pris 800 kroner, 
der dækker kost, logi, udflugt, udgivelse og 
alle undervisningsmaterialer. Info-møde om 
campen mandag den 21. september 19.00 - 
20.30, Underværket, Danmarksgade 10 D  
Undervisere Heidi Segalt og Claus Lohman, 
tirsdag 29. juni til lørdag 3. juli, Undervær-
ket, Danmarksgade 10 D

JULETUR TIL KØBENHAVN
Tivoli har fortryllende julelandskaber, lys og 
karruseller. Shop i hovedstadens high street 
butikker. Pris 200 kr. inkl. entre.
Turleder Ulla Christiansen, ulsande@out-
look.dk, 30. november, 8.00-21.00. Afgang 
fra Ungdomshuset

MILIFE  
MiLife er et selvudviklings- og læringskon-
cept, som styrker dine personlige og sociale 
kompetencer. Se evt. mere på www.milife.dk. 
Certificeret MiLife- og mindfulness instruktør 
Helle Skjellerup, første gang lørdag d. 24. 
og søndag 25. oktober 10.00-16.00, Hus 88, 
Blangstedgårds Allè 93 

SKIBHUSFESTIVAL 
Skibhusfestivalen er for alle. Ungdomscen-
ter Skibhus og Sct. Hans Skole, afholder 
sammen med lokalområdets foreninger den 
årlige ” Skibhusfestival”. Her kan du opleve 
en række sjove aktiviteter, lokale foreninger, 
forskellige boder, god musik og glade 
”Skibhusere”.
UC Skibhus, Victoriagade 33, d. 29. august 
12.00 – 15.00

KULTUREVENTS

IVÆRKSÆTTERI
Går du med en skabertrang i maven eller 
en masse ideer for at ændre eller forbedre 
noget i verden eller lokalområdet, så er dette 
hold for dig. På holder sætter vi fokus på og 
“strøm” til din ide. Vi skal idegenerere, udvikle 
og skabe sammen, og forhåbentlig se din ide 
blive til virkelighed og skabe værdi for andre. 
Underviser Morten Relster, tirsdag 16.00-
20.00 (i ulige uger), Sct. Hans Skole, 
Skibhusvej 188

IVÆRKSÆTTER
Entrepernørskab; gør den enkelte i stand til 
at skabe værdi ved, at starte nye aktiviteter 
ved, at tænke selvstændigt, identificere og 
udnytte nye muligheder, samt at sætte sig 
ambitiøse mål og nå dem. Disse aktiviteter 
kan både være en forretning, eller sociale, 
som et støtte arrangement. Målet er at delt-
agerne, som uddannes i entreprenørskab, 
skal skabe mere værdi for sig selv og andre. 
Iværksætteri og nyskabelse i forretningsø-
jemed eller værdiskabelse, der ikke behøver 
at  være af økonomisk art. En proces hvor du 

ser muligheden, får en idé, gennemfører den, 
og hvor ideen skaber værdi. 
Undervisere fra iværkætterhuset Cowork-
ing Plus, torsdag 18.00-20.00, Kochsgade 
31 D. 

STYRK DIT PROJEKTARBEJDE
Vi arbejder med projekter hele tiden og i 
snart alle sammenhænge, både i skolen og i 
jeres fremtidige arbejde. På dette hold bliver 
du skarpere på alt det der ligger bag.
Vi har fokus på gruppens opbygning, roller, 
samarbejde, projektledelse og hvordan vi får 
mest ud af alles styrker, så projektet bliver 
endnu bedre og du endnu skarpere. 
Underviser Morten Relster, onsdag 19.00-
21.00 (i lige uger), Sct. Hans Skole, 
Skibhusvej 188

UNG MED MENING 
Ungegruppe for dig med lyst til medind-
flydelse og gennemførelse af egne ideer og 
projekter til gavn for byens unge. Se evt. mere 
om fælleskabet Ung Med Mening på face-
book eller hjemmeside. 
Projektmedarbejder Khazar Mohammadi 
m.fl., fredag 18.00-21.00 og efter aftale, UC 
Hjallese

PROJEKTLABORATORIET 
For Unges projekter. Events, gode gerninger
eller fest. Realisér din idé, der gør en forskel
for dig selv og unge i Odense. For ildsjæle der 
vil omsætte tanker og visioner til handling.
Det er en metodefrie projektbase, hvor du får 
hjælp til at realisere din idé. ”Ungestøtte” er 
ressource backup til store og små projekter, 
der gør det nemt og hurtigt at søge øko-
nomisk støtte op til 5.000 kr til - alt indenfor 
kultur, sociale formål eller andre fælles-
skabsdannende aktiviteter i Odense. Ung-
domshuset har muligheder for at støtte 
jeres projekt med udstyr, hjælp, lokaler. 
Ungdomshusleder Karsten Damgaard, 
kada@odense.dk, onsdag 16.00-18.00, 
Ungdomshuset

IVÆRKSÆTTERI & INNOVATION
Kurser og aktivitet der give brugbare erfaring med samarbejde, projektudvikling, fundraising, forenings-
demokrati og kreativ opgaveløsning. Erfaringer der kan bruges som iværksætter, i projektstyring og til 
opstart at egen virksomhed mv. Du kan gøre brug af tilbud som ”Makerværksted” i Ungdomshuset, hvor 
unge kan skabe deres egne produkter og designs. Som ung kan du også deltage i planlægning, gennem-
førelse og evaluering af aktiviteter og større events som ”Spot On Festival” og ”Festival for Fremtiden”.

TILMELDING PÅ

WWW.UNGODENSE.DK

14 15



KUNST & DESIGN

ATELIERKANT - KUNST OG KREATIVITET
Bliv en del af en kunstgruppe eller arbejder 
individuelt. Vi vil beskæftige os med tegning, 
maleri og billedeudtryk som grafik, fotogra-
fi, collage og linoleums tryk. Vi skal lære 
teknikker og materialer at kende undervejs 
igennem eksperimentere med forskellige 
udtryk. Vores tilgang på kurset er, at vi skal 
opbygger et skabende fællesskab i en tryg, 
humoristisk og legende atmosfære. Vi har 
mulighed for at male i ungdomshusets bag-
gård og for at benytte os af værksteder til at 
lave stencil og street stickers og som noget 
helt nyt er der mulighed for at øve dine graf-
fiti skills med Kingspray Graffiti på VR.
Hans Arnklit, hanni@odense.dk, torsdag 
19.00- 21.45, AtelierKant, Ungdomshuset 

GADEKUNST 
Ud over at hænge ud og benytte atelieret 
skal vi lave modeller af streetart og ide 
gennering til Odense bys mange events som 
Tinderbox og Generator. Dine ideer er i fokus 
men sammen skal vi løfte opgaverne. 
Hans Arnklit, hanni@odense.dk, torsdag  
16.00-19.00, AtelierKant, Ungdomshuset

LINOLEUMSTRYK
Linoleumstryk er nice måde at printe på. 
Det giver skape farver men også kunstnerisk 
orginalitet. Den kreative proces, hvor du får 
lov til at fordybe dig i materialerne. Vores 
linoleumstryk plader er næsten samme 
størrelse som et postkort 10,5 x 15 cm. Vi vil 
skære vores designs i pladerne og til sidst 
trykke på papir (ca. 20 x 25 cm) vi ruller dem 
gennem trykpressen (tøjrulle fra 1940’erne). 
Trykket laves på kunstpapir.
Hans Arnklit, hanni@odense.dk, tirsdag 
16.00-19.00, AtelierKant, Ungdomshuset

GLIMMER ONSDAG
Til glimmeronsdag lærer du at finde din 
indre enhjørning frem, og får lov at glimre 
sammen med andre. Vi hyggesnakker, laver 
glimmer kreationer, og arbejder samtidigt 
med os selv. 
GlimmerOnsdag er en drop in café, hvor 
du kan komme i dit aller bedste dress, eller  
komme som du er. Caféen er et frirum til at 
være den glimrende person du er. 
Glimmerfetichist Acil Lind, alnia@odense.
dk, onsdag 18.00-20.00, Ungdomshuset

UC HØJSTRUP
KERAMIKVÆRKSTED 
Formgivning, fantasi og frirum, gå på op-
dagelse i lerets mange muligheder og lær 
keramikkens mange teknikker. 
Keramiker Charlotte Koch Jørgensen, ck@
charmadesign.dk, onsdag 18.00-21.00, UC 
Højstrup

KLASSISK TEGNING
Vi arbejder med klassisk tegning, skygger og 
struktur.Vil du overføre din tegning til maleri? 
Måske vil du lave en tegneserie? Kurset tager 
udgangspunkt i dine ønsker.
Maler og tegner Dan Eskekilde, 
daneskekilde@gmail.com, tirsdag 17.00-
20.00, UC Højstrup,

MALERI
Deltag på et unikt billedkunstnerkursus, hvor 
maleri med olie og akrylmaling er i centrum 
og du er en del af et kreativt inspirerende 
fællesskab.  Vi udstiller til Young Artist, 
Havnekultur og HCA.
 Maler og tegner Dan Eskekilde, 
daneskekilde@gmail.dk, tirsdag 17.00-
20.00, UC Højstrup,

TEGN & TRYK
Tegne- og grafikworkshop. To dage hvor 
vi tegner og laver grafiske tryk i sort/hvid 
og farver. Vi låner udstyr fra Fyns Grafiske 
Værksted. 
Tegner og maler Dan Eskekilde, dane-
skekilde@gmail.com og billedkunstner 
og grafiker Line Eskestad, lineeskestad@
gmail.com. 10.00-16.00, weekenden 24. og 
25. oktober, UC Højstrup.

TEKSTIL
DESIGN OG TEKSTIL
Lave lækkert og billigt tøj til dig selv, ud fra 
dine egne ideer til design. Lær syteknikker,og 
at bruge symaskine og overlock. 
Sylvia Meier, sylviameier15gmail.com, 
torsdag 19.00-21.45, Ungdomshuset

DESIGN OG SYNING I BELLINGE
Kan du godt lide at sy eller vil du gerne lære 
det, så kom og vær med til nogle hyggelige 

timer. Du køber selv stof og tilbehør til det 
du gerne vil lave. Jeg har en del blade med 
mønstre, som du frit kan anvende. Har du 
noget tøj i skabet, som du gerne vil have 
ændret på, så tag det med. Vi har desuden 
en broderimaskine, som kan lave de fineste 
mønstre, så du kan dekorere dine projekter, 
og sætte dit eget præg på dem.
Lenette Carlsen, lenette.carlsen@ 
appsodense.dk, mandag 15.30- 18.15, 
Rasmus Rask-skolen, Brændekildevej 30

KUNSTSTATIONEN – ONSDAG
Muligheden for at dygtiggøre dig og blive 
inspireret omkring bl.a. maleri, tegning, 
skulptur og collage. Desuden mulighed for 
at arbejde med værker til De Unges 
Forårsudstilling 2021. 
Vibeke Feldt m.fl., onsdag 18.00-21.30, 
Kunststationen, Skovalléen 32

KUNSTSTATIONEN – TORSDAG
Krea-mix hvor du f.eks. kan arbejde med 
maleri, skulptur, tegning, design i træ og 
tekstil. Eller mix det hele sammen. Christi-
na rådgiver, udfordrer og giver dig plads til 
fordybelse med udgangspunkt i det sjoveste 
fra fagene billedkunst, håndværk og design. 
Det er dig der bestemmer hvad du gerne vil 
blive bedre til eller lære.  
Billedkunst, håndværk og designlærer 
Christina Blessing, torsdage kl. 16.00-
18.45, Kunststationen, Skovalléen 32

KUNSTSTATIONEN – WORKSHOP
Igennem sæsonen har du mulighed for 
bl.a. nedenstående workshops; Krea-mix, 
Gaveværksted, Værker til Young Artists, Rum-
design, Besøg en kunstner. Se mere om de 
enkelte temadage på vores hjemmeside. 

Billedkunst-, håndværk og designlærer 
Christina Blessing, lørdag 9.00-14.00, 
Kunststationen, Skovalléen 32 

YOUNG ARTIST - UGE 42
I efterårsferien kan du lave værker til udstill-
ingen YOUNG ARTIST - DE UNGES FORÅR-
SUDSTILLING i februar 2021 på Odense 
Rådhus. 
Vibeke Feldt, Christina Blessing, Tristan 
Bertram-Nielsen m.fl., uge 42, 12. - 14. 
oktober 10.00-15.00 Kunststationen, 
Skovallèen 32

DESIGN OG BÆREDYGTIGHED
Fredagshygge med design – enten fra nyt 
eller noget du laver om af noget brugt. Hvad 
rører sig i tiden – hvad er trenden og hvor-
dan skaber jeg mine egne unikke designs. 
Fredagene forgår på tekstilværkstedet på 
Kulturmaskinen (se www.kulturmaskinen.
com). Her er professionelle maskiner, høje 
borde, broderimaskiner, mønster og meget 
mere. 
Eva Holm, første gang fredag 23. oktober 
15.00-19.35, Tekstilværkstedet – Kultur-
maskinen, Farvergården 7

GRAFFITI PÅ SYMASKINEN 
Vi skal udsmykke dit tøj, puder, tasker mm 
med dine egne tegninger eller tekst. Måske 
du har et logo, du vil lave som badge/
stofmærke eller et citat/statement du vil 
brodere. Medbring det tøj du vil udsmykke 
med graffiti broderi.
Annette Bonavent, første gang fredag 23. 
oktober 15.00-19.35, Tekstilværkstedet – 
Kulturmaskinen, Farvergården 7

YOUNG ARTIST - DE UNGES FORÅRUD-
STILLING 2021 
I år er temaet ”På den anden side”. Alle unge 
mellem 13 og 19 år kan indlevere værker, ek-
sempelvis tegninger, akvareller, oliemalerier, 
fotos, videokunst, grafik, tekstil eller skulp-
turer. UngOdenses hensigt med at afvikle en 
lokal udstilling er at give alle unge med sans 
for og lyst til kunstneriske udtryk mulighed 
for at udstille deres kunst i egen by. HUSK 
TILMELDING - alle der ønsker at deltage i 
årets udstilling på Odense Rådhus (25. feb-
ruar - 4. marts), skal tilmeldes senest onsdag 
d. 17. februar på vores hjemmeside. Her kan 
du også se mere om udstillingen, herunder 
gallerier fra tidligere års udstillinger. 
Kontakt gerne Gitte Skovmand tlf. 2221 
8885 eller Jan Mikael Hansen tlf. 2339 
9915 for yderligere information. 

Et spændende kunstmiljø ved Fruens Bøge Station, Skovalléen 32 med undervisning flere af ugens 
dage, samt workshops igennem sæsonen. Et sted hvor du kan blive en del af et kreativt fællesskab, 
og hvor du bl.a. kan re-/designe og sy dit eget tøj, bruge smykkeværksted, afprøve makemake-deko-
rationsbeton, glas og tin, filt, linoleumstryk, formstøbning, tegne og male. Et kunstmiljø der løbende 
udvikler sig i tæt dialog med jer unge brugere. I løbet af sæsonen har du bl.a. mulighed for at møde 
Vibeke Feldt, Christina Blessing, Tristan Bertram-Nielsen, samt gæsteundervisere fra det Odensean-
ske kunstmiljø. Kontakt gerne underviser og koordinator på Kunststationen Vibeke Feldt vibe6007@
appsodense.dk for yderligere information.    

ATELIER KANT      KUNSTSTATIONEN
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LADEN ART- LAB 1 OG 2
Tegning, akvarel, akrylmaleri og skulptur i 
Ladens kunstmiljø. Her er højt til loftet og 
plads til stille og vilde ideer. Vær med i et 
unikt fællesskab og få coaching fra din egen 
idé til dit færdige værk. Du bliver undervist i 
forskellige kunstfaglige teknikker.
Billedkunstner og kunstpædagog Gitte 
Skovmand samt kunstner og skulptør 
Jesper Carstensen, 
mandag 15.30 – 18.15 (Art-Lab 1) og
mandag 18.15 – 21.00 (Art-Lab 2), Laden, 
Krogsløkkeparken 4
 
LADEN ART- LAB 3
Til dig, som er ny i Ladens kunstmiljø og 
vil prøve kræfter med tegning, akvarel og 
maleri.
Du får hjælp til at, din idé bliver til kunst, og 
vi slipper det ikke, før du er tilfreds.
Med masser af hygge og sjov bliver du guidet 
ind i kunstens verden. 
Billedkunstner og kunstpædagog Gitte 
Skovmand, tirsdag 15.30 – 18.15, Laden, 
Krogsløkkeparken 4 ØSTRE ART- LAB

Torsdagshygge i lange baner, med maleri og 
tegning, hvor vi henter inspiration ved besøg 
på bl.a. Kunstmuseet Brandts. Du udvikler 
på din egen idé og bliver coachet fra idé til 
kunstværk. Du vil i forløbet få kendskab til 
forskellige malerteknikker og kunstnere. 
Billedkunstner og kunstpædagog Gitte 
Skovmand, torsdag 16.00 – 18.45, Lokale 
P, Østre Plads, Danmarksgade 10

ART - BUSTERS
Et forårshold hvor krøllede hjerner blander 
kunstarter sammen.
Der er fokus på byrummet, og sammen 
udtænker vi streetart-projekter i 3D.
Vi arbejder hen imod at deltage på 
Havnekulturfestivalen og andre sommer-
events. 
Billedkunstner og kunstpædagog Gitte 
Skovmand samt kunstner og skulptør Jes-
per Carstensen, start tirsdag d. 9. marts, 
16.00-18.45, Underværket, Danmarksgade 
10 D

DESIGN OG COSPLAY I LADEN
På design holdet kan du sy nyt tøj til dig selv 
efter nemme mønstre, og du kan designe 
cosplay kostumer eller dit kostume til sidste 
skoledag… Masser af hygge, snak og grin 
ved symaskinerne i pavillonen.
Designlærer Tine Jacobsen, torsdag 16.00 
– 18.45, Laden, Krogsløkkeparken 4 

DESIGN OG COSPLAY I UNDERVÆRKET
Har du ideerne til flotte COSPLAY-kostumer, 
eller drømmer du bare om at kunne sy dit 
EGET TØJ? Så hjælper jeg dig på vej!!
Kom og vær med på Østre Plads i vores lille 
hyggelige designlokale.
Designlærer Pia Bækkel Rasmussen, 
torsdag 16.00 – 18.45, Designlokalet, Un-
derværket, Danmarksgade 10 D.

KUNST- OG KULTURTURE
Kom med på tur og bliv luftet i kunstens 
friske vinde. I bus kører vi landet rundt og 
besøger aktuelle udstillinger på steder 
som Trapholdt (Kolding), Louisiana, Arken 
(Sjælland) og Aros (Århus).  Meld dig til 
nogle skønne ture og oplevelser med god 
tid til fællesskab i bussen, sammen med en 
flok dejlige kreative nørder, som dig selv. 
Efter tilmelding til Kunst- og kulturture, vil 
du løbende få tilbud om forskellige ture 
henover sæsonen. Man behøver ikke deltage 
i alle ture. Deltagerbetaling ved tilmelding 
100,- kr. pr. tur.
Undervisere Gitte Skovmand, Jesper 
Carstensen m.fl., lørdage efter aftale 
09.00 – ca. 17.00, Mødested er Østre Plads, 
Danmarksgade 10, 5000 Odense C.

ART-LAB+ 
For dig som vil tage næste skridt med din 
kunst og har lyst at være med til at arrangere 
en kunstudstilling.  Du kommer til at være 
med hele vejen fra idé til kunst, fra klargøring 
af værker og til overvejelser om titler, priser 
og modtagelse af gæster til fernisering. 
Underviser billedkunstner og kunstpæd-
agog Gitte Skovmand, start mandag d. 
8. marts, 16.00 – 18.45, Laden, Krogsløk-
keparken 4

I HÆLENE PÅ SKAGENS MALERNE
Weekend kunsttur hvor vi træder ind i 
Skagensmalernes verden og historie. Vi 
finder de strande, hvor P.S. Krøyer malede 
sin smukke Marie. Vi maler selv med samme 
teknikker og materialer som de gamle 
malere. Begrænset antal pladser. Pris 500,- 
kr., der dækker transport, indkvartering og 
alle måltider.
Underviser Gitte Skovmand, fredag den 
11. til søndag den 13. juni. 

PLAST LAB ON WHEELS
UngOdense tilbyder alle folkeskoler i 
Odense spændende læringsforløb med Plast 
Lab on Wheels. Her kan elever i 7.-10.
klasse få mulighed for at arbejde med 
bæredygtighed, plastik og energi.
Plast Lab on Wheels er et mobilt laboratorie, 
hvor elever kan omdanne værdiløst plast-
affald til brugbare råstoffer. Plast Lab on 
Wheels er udviklet og bygget af UngOdense 
som en del af bæredygtighedsprojektet 
Læring for Fremtiden. Fra affald til gen-
brugsplast I Plast Lab on Wheels arbejder 
eleverne med:
• Indsamling af plastikaffald i nærområ-

det
• Sorterting, granulering og bestemmelse 

af plasttyper
• Fremstilling af nye plastemner

Plast Lab on Wheels indeholder 3D-printer, 
maskiner til energien til Plast Lab on Wheels 
kommer fra en specialbygget
generator, der anvender brugt fritureolie 
og suppleres med energi fra vindmølle og 
solceller. Tid: Forløbene strækker sig over 
en skoledag (kl. 9.00–14.00). Plast Lab on 
Wheels kan bookes i perioden 23. marts til 
26. juni på mandage, onsdage og fredage.
Sted: Undervisningen foregår på jeres skole 
under åben himmel. Plast Lab on Wheels 
skal i tilfælde af regnvejr, kunne sættes op 
under et overdækket område.
Pris: 1.700 kr. inklusive materialer og to 
undervisere.
Bookning: Der er åben for booking, som 
foregår efter først til mølle-princippet ved 
at henvende sig til Susan Dam Andersen
på telefon 6115 5368 eller på e-mail: 
susa@appsodense.dk

I Seden finder du kunstmiljøet “ Laden”, Krogsløkkeparken 4 og i centrum “Østre ArtLab”, Danmarks-
gade 10. Her er højt til loftet og plads til både dine stille og vilde kunstidéer. Du kan arbejde med 
næsten alt indenfor maleri, tegning, mixed media, skulptur og design, med hjælp af nogle dygtige 
undervisere med baggrund i det professionelle kunstmiljø. Der er masser af muligheder for at danne 
nye venskaber, i en fælles interesse for kunst med afsæt i de hyggelige og afslappede rammer. Det er i 
fejlen og eksperimentet at kunsten lever, og vi er sammen, om det der lykkes, og sammen om det up-
erfekte. Tilmeld dig et af de mange kunsthold og blive en del af kunstmiljøerne Laden og Østre Plads, 
hvor du vil møde billedkunstner og kunstpædagog Gitte Skovmand samt kunstner og skulptør Jesper 
Carstensen. 
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ANIMATION
Kan du lide at tegne, og har du lyst til at 
skabe dine egne historier og give dem liv i et 
miljø, du selv skaber? Eller har du interesse i 
motion graphics eller måske special effects? 
Vi arbejder med Adobe-pakken (Photoshop, 
Illustrator, Animate og After Effects mm.) og 
designer karakterer, illustrerer miljøer og 
skaber et produkt efter egen fantasi. 
Underviser tv- og kortfilmsproducer Henrik 
Sjørslev, start søndag 27. september, 12.00 
– 16.00, Underværket, Danmarksgade 10 D

DIGITAL FOTOGRAFERING
Kursusrække, hvor du over lørdagskurser vil 
få en grundlæggende forståelse af det digitale 
kamera og billedkomposition. Se uddybende 
beskrivelse på hjemmeside. 
Martin Nordsof, Arvin Aliari, første gang 
lørdag 28. september 10.00-15.00, UC 
Tornbjerg

DRONEPILOT
Kunne du tænke dig at lære at flyve og pro-
grammere droner? Her lærer du om droners 
tekniske opbygning, aerodynamik, fremdrift 
og så skal vi selvfølgelig flyve! 
Martin Nordsof m.fl., første gang lørdag d. 
21. september 10.00-15.00, UC Tornbjerg 

FILM OG VIDEO
I vores spritnye og toptjekkede filmstudie 
med biograf, kan du udleve alle dine drømme 
om at producere film og videoer.  Lav små 
korte film, dokumentarer eller YouTube-
videoer. Du kan også lave musikvideoer 
sammen med musikere i vores lydstudie. Un-
dervejs ser vi en masse fede film og videoer 
fra hele verden.  Vi har kameraer og klippeud-
styr, men du må selvfølgelig gerne medbringe 
dit eget udstyr. Alle med interesse for film og 
videoproduktion kan deltage.
Underviser er filmskaberen Isaac Musoke, 
lørdag 15.00 – 18.40, Filmstudiet, UC Camp 
U, Vollsmose Allé 20

FILM PÅ SØHUSSKOLEN
Her er der mulighed for i hyggelige rammer, at 
lære hvordan man optager og redigerer film. 
Det er dig, der laver et manuskript med den 
historie, du gerne vil fortælle med din film.  
Vi har kameraer og redigeringsudstyr, så du 
behøver ikke selv medbringe andet end dine 
gode idéer.
Underviser Anders Ockholm, anders@
ockholm.com tirsdag 17 – 19, Filmstudiet, 
Søhusskolen, Bispeengen 1

FILMPRODUKTION
Fra optagelse med kamera og klipning til den 
færdige film. Lær at klippe, colorgrade, texte 
mm. Vi arbejder med díne idéer og ønsker. 
Efter kurset vil du kunne skabe din helt egen 
virkelighed og fortælle historier med film og 
billeder. Vi har kameraer og redigeringsudstyr, 
men du må selvfølgelig gerne medbringe dit 
eget kamera. Du behøver ikke at have erfaring 
med foto eller film for at deltage i kurset. 
Underviser videoproducer og stifter af 
SAGN Isaac Musoke, lørdag 11.00 – 14.40, 
Underværket, Danmarksgade 10 D

3D ANIMATION & SPILDESIGN
Muligheden for at arbejde med animation 
og/eller spiludvikling. Lav en lille 3D animeret 
kortfilm,  3D objekter til spil, og/eller dit eget 
spil i 2D eller 3D.
3D wizard Søren Kurgan Jacobsen, kur-
gan@kurgan.dk, mandag 16.00-18.45

DIY-COMPUTERE
Forstå alt om hvad en computer indeholder 
af hardware, hvordan en processor snakker 
med dit grafikkort med lidt software krydret 
oven i? Har du også altid undret dig over 
hvad en computer indeholder? Lær at skille 
en PC ad og saml den igen. Eller opbyg en 
med dele købt på nettet.
IT supporter Jonas A.H Hansen, Jonasbusi-
ness939@gmail.com, torsdag 19.00-20.50

COMPUTER BASIC & PROGRAMMING
Computer Basics and Computer Program-
ming using C++, Java, Python – the most 
popular programming languages used in 
Robotic Industries. 
Programmer Neha Kane, neha.kane@
gmail.com, mandag 19.00-21.45

FOTO
Har du lyst til at lave dine egene fotoshoots? 
Konceptualisere en billedserie, stå i et studio, 
lære at sætte lys og redigere billeder i pho-
toshop? Vi udforsker forskellige former for 
fotografi inkl. Portræt foto, fashion og kunst 
fotografi eller foto journalistik. Både for dig 
der vil stå foran og bag kameraet
Fotograf og designer Isabella Tamara 
Ravn, istha@odense.dk, mandag 16.00-
18.45

ILLUSTRATION & 
STORYTELLING
Elsker du at tegne eller fortælle 
historier? Har du lyst til at lave 
din egen tegneserie? Illustrerer en bog? 
Lærer at tegne digitalt eller digitalisere 
dine håndtegninger? Hver torsdag i 
The Clubhouse arbejde vi med alt fra 
animation, karakter udvikling, world 
building, fortælle- og tegneteknik-
ker.
Designer og illustrator Isa-
bella Tamara Ravn, istha@
odense.dk, torsdag 16.00-
18.45
ROBOTVÆRKSTED
Vil du gerne lære at 
programmere og 
arbejde 
kreativt med 
teknik? Så er 
robotværkstedet 
noget for dig! Vi 
arbejder med 3D 
print, elektronik, 
programmer-
ing, CNC 
skæring 
og laser 
skæring, 
hvor du har 
muligheden 
for at fokusere 
på lige de ting du 
synes er mest spændende. Vi kan lave alt fra 
robotarme du kan lægge arm med, til plant-
ekasser der selv kan vande dine krydderurter.
Ingeniørstuderende og teknørd Alfred 
Bräuner, alfredbrauner@live.dk, onsdag 
16.00-18.45
ROLLESPILS DESIGN 
Vil du prøve kræfter med at lave en karakter 
til et rollespils scenarie, en karakter til et pen 
and paper spil, eller måske vil du lave din 
egen historie med et opdigtet univers og 
karaktergalleri? Er du bidt af en gal amatør-
forfatter kan vi også hjælpe dig i gang med 
at beskrive dine karakterer og dit univers. Vi 
laver både kostumer, props, backstories, min-
iature-figurer, tegning og univers opbygning 
alt i mens vi hygger, nørder og snakket lore.
 Designer og illustrator Isabella   
 Tamara Ravn, istha@odense.dk, 
 tirsdag 16.00-18.45

 VR
I The Clubhouse 

har vi forskelligt VR 
grej både fra HTC og 

Oculus. På holdet skal 
vi udforske apps og 

funktioner. Udfordre 
mediet og se hvad 

vi kan bruge det til. 
Se på fremtiden 
for VR. Vi skal 

lege og have det 
sjovt. 

Teknørd, kunster og 
grafiker Hans Chr. Arn-

klit, hanni@odense.dk, 
tirsdag 19.00-21.45

FOTO

LASERCUT
KLISTERMÆRKER

MEDIER & TEKNOLOGI
UNGDOMSHUSET - NØRREGADE 60

MakerSpace og medieværksted, hvor du  
kan lave stort set alt, der involverer en comput-

er – robotter, kodning, plakater, flyers, film, laser-
cutting, programmering, spil, CNC fræser, 3D print, 
T-shirt tryk, installationer og meget mere.  Det eneste, 
det kræver, er, at du har tiden og lysten til at lære. 
Kontakt Isabella Tamara Ravn: istha@odense.dk. 

Tlf. 6375 6820

WWW.COMPUTERCLUBHOUSE.DK

EVENTS 
UNGEMILJØET PÅ SØHUSSKOLEN
Ungemiljøet på Søhusskolen tilbyder om 
tirsdagen Lydstudie, Filmproduktion og 
Foto med Anders Ockholm, Trines køkken 
med Trine Juul og Band med Kim Lyn-
bech.
Her skal vi hygge os sammen og blive 
bedre til at klippe, colorgrade, texte film og 
fotos, spille i band og indspille i lydstud-
ie, eller lave god mad i Trines køkken. Vi 
spiser selvfølgelig sammen – når maden 
er klar…
Kom frisk forbi Søhusskolen tirsdag 
17.00 – 21.00 og få dig snak med Trine, 
Anders eller Kim om hvad du kan tænke 
dig.

LOVE ELECTRON
Kunstværker, der kan sættes strøm til vises 
på Filosoffen. Love Electron er en udstill-
ing med lys, installationer, elektronik, VR 
og lyd. Skaberne er unge med hjælp af 
kunstneriske projektmagere. Udstilling den 
9.-18.1 2021. Vil du deltage med et værk 
kontakt: 
Karsten Damgaard, kada@odense.dk

TILMELDING PÅ

WWW.UNGODENSE.DK
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MOTORKLUBBER

Er du til fart og spænding, og har du benzin i blodet?
I UngOdenses motorklubber, kan du mødes med andre unge, der 
ligesom dig gerne vil have nogle hestekræfter mellem benene og 
køre noget ræs.  
På OKM, Windelsvej 145, kører vi motocross mandag og torsdag. 
Om tirsdagen kører vi gocart, når vejret tillader det. 
På FK Banen, Søhusvej 107, kører vi speedway og motocross 
mandag og onsdag. 
For at køre ræs, er det vigtigt du ved lidt om 
maskinerne, så det vil der være mulighed for at 
lære her. Både reparation og vedligehold er en 
stor del af hverdagen i klubberne. Vi har værk-
stedsfaciliteter, vaskeplads, nogle fede baner 
og selvfølgelig et klubhus med en lille café. 
Vores medarbejdere er typisk selv vokset op 
med motoraktivitet som en vigtig del af de-
res fritidsliv, så de brænder for arbejdet, og 
glæder sig til at brede motorsporten ud til dig 
og dine venner. Vi har et fantastisk samar-
bejde med andre motorklubber rundt om i 
landet, så vi deltager også i forskellige løb 
og mesterskaber.

Find os på UngOdenses hjemmeside, 
https://www.ungodense.dk/Ungdom-
scentre/Knallert-klubberne, og se mere 
om: Tilmelding – pris – sæson – tider og 
meget andet!

Vi ses!

MOTOR

MOTORLÆRE - UC ROSENGÅRD 
For dig med interesse i værkstedsarbejde, 
cross og ATV, samt mulige ture til motorev-
ents, stumpemarkeder, uddannelsessteder 
m.v.
Onsdag 16.00-18.45, UC Rosengård

FREDERICIA STUMPEMARKED
Tag med UngOdense til Messecenter Frederi-
cia med over 400 specialkøretøjer med salg 
for øje, adskillige salgs- og klubstande med 
stumper til knallerter og MC’er, og en hal med 
kræmmer- og samlerstande.
Mikael Krassel m.fl., lørdag 17. oktober, 
pris kr. 100 

FYNSMESTERSKAB I GOKART 2021
Du kan blive deltager i “De åbne fynske 
Gokart mesterskaber for ungdomsskoler”, 
på banen hvor Kevin Magnussen startede 
sin karriere. I maj deltager du i et team med 
din ungdomsskole, der træner mandage 
4.5 og 11.5, 16.15.30-21.00. I juni deltager du 
i finalestævnet. Der er hjelm, handsker og 
køredragter til rådighed. Deltagelse kr. 100,-
Træner for UngOdense er Carsten Moth 
Bech, cmb@ungodense.dk, mødested 
Ungdomshuset

MOTORLÆRE 
UC Højstrup Kom og lær at lave 
din scooter/ knallert/cykel/
crosser ved brug af værktøj og 
teknikker. I løbet af sæsonen 
tager vi til stumpemarked og 
prøver at køre speedway og 
cross på Sanderumbanen. 

Motorlærer Michael Krassel, 
mikra@odense.dk, torsdag 

19.00-21.45, UC 
Højstrup

MOTORLÆRE PÅ RISINGSKOLEN
Vær med til at bygge og vedligeholde gokarts 
og få styr på at reparere din egen scooter.
I løbet af sæsonen tager vi sammen på 
stumpemarked og prøver at køre speedway 
og cross på Sanderumbanen og gokart på 
OKM’s baner. 
Michael Krassel, mikra@odense.dk og Mo-
hamad Abou Khadra tirsdag 19.00 - 21.45, 
Motorlære, Risingskolen, Risingsvej 25

GOKART GRAND PRIX 2020
Er du den nye Kevin Magnussen? Vi lærer om 
reglerne for gokartkørsel og kører herefter 
race om fine præmier.Der køres på udendørs-
bane og race kan kun gennemføres i tørvejr, 
så datoerne for Grand Prixet kan risikere 
at blive flyttet. Deltagergebyr: 50 kr. Max 16 
deltagere.
Underviser Michael Krassel m.fl., søndag 
4.oktober, søndag 25. oktober samt Grand 
Prix søndag 1. november 11.00 - 15.00, 
OKM, Windelsvej 145

VANDSCOOTER MED JETFUN 
På vandet med jetfun. I våddragter og med 
adrenalinet i blodet, holder vi varmen og 
blæser afsted! Maskinerne kan nå 100 km/t 
på 3,2 sek. 
Instruktør Thomas Niseln og Kristian 
Damsgaard, kontakt@jetfun.dk, søndag 
13. september 13.00-15.00, mødested: 
havnen ved Munkebo Kro

Motoraktiviteter i UngOdense er muligheden for at dyrke fællesskabet og interessen i motorklubber og 
ved ugentlige motorlæreaktiviteter og events, samt muligheden for at gennemføre lovpligtige kurser 
indenfor førstehjælp og knallertkørekort.

KNALLERTKØRESKOLE
Kørekort til knallert kan kun fås gennem 
undervisningen i ungdomsskolen. Du 
kan få knallertkørekort når du fylder 
15 år (undervisning kan startes fra 
14½ år). Pris kr. 500. Husk du skal have 
obligatorisk og lovpligtig 8 timers 
førstehjælpskursus til knallert inden du 
kan starte på vores knallertskole. Pris kr. 
150. Løbende opstart – se mere om tid, 
sted og undervisning for begge kurser på 
vores hjemmeside.
Koordinator Anja Lund, aclu@odense.
dk. tlf. 6375 2357

KNALLERTKØREKORT - TURBO 
Sommerferiehold 2021 hvor 
undervisning forventes at komme 
til at ligge på disse dage: 12.-13. juni  
teoriundervisning og obligatorisk 
førstehjælpskursus. Derefter 27. juni - 
4. juli med teoriundervisning, kørsel, 
teoriprøve og praktisk prøve efter 
aftale. Pris kr. 500 kørekort /kr. 150 
førstehjælpskursus. 

FØRSTEHJÆLP KNALLERTKØREKORT 
Lovpligtigt 8 timers førstehjælpskursus 
til dig der skal have knallertkørekort. Du 
kan først starte på knallertkursus når du 
har dette kursusbevis
Løbende opstart, se mere om tid, 
sted og undervisning på hjemmeside. 
Egenbetaling kr. 150

FØRSTEHJÆLP BILKØREKORT
Lovpligtigt førstehjælpskursus til 
bilkørekort med brug af hjertestarter og 
hjertelungeredning, samt førstehjælp 
relateret til bilkørsel. 
Jan Mikael Hansen m.fl. Løbende 
opstart, første gang 24. oktober 9.00-
17.00, Niels Bohrs Allé 210. Egenbetaling 
kr. 400 

TILMELDING PÅ

WWW.UNGODENSE.DK
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BANDS
Containeren er et fedt øvelokale, der inde-
holder alt i instrumenter, professionelt udstyr 
og gear. Her kan du udleve dine drømme om 
at spille i et band. Vi spiller den musik, der 
interesserer dig/jer, og samler de musikere i 
bands, der vil og kan det samme. Mulighed 
for at spille koncerter på forskellige festivals 
mm. 
Musiker Michael Geertsma, geertsma75@
gmail.com tirsdag og onsdag 17.00-19.30, 
Containeren, Danmarksgade 10 

BANDS I SØHUS-STUDIET
Har du en drøm om at spille i et band og 
måske stå på en scene med andre unge, så er 
det her, du skal tilmelde dig! Det er fint, hvis 
du kan spille på et instrument eller synge, 
men det er ikke et krav. Hvis du ikke kan spille 
om tirsdagen, kontakt Kim eller Anders for 
andre muligheder.
Musiker Anders Ockholm, anders@ock-
holm.com, tirsdag 17.00 – 19.00, Søhussko-
len, Bispeengen 1 
Musiker Kim Lynbech, kimlynbech@pc.dk, 
tirsdag 19.00-21.15, Søhusskolen, Bispeen-
gen 1

ODENSE SHOW KOR
Odense Show Kor bliver en progressiv gruppe 
af unge mennesker, der kan og vil noget med 
deres vokal og deres virke som sangere. Vi 
udfordres gennem vores sange og arrange-
menter i henholdsvis 3 til 6 stemmegrupper, 
og synger både nyere og ældre sange, dog 
udsat for nutidig stemmearrangering. Vi 
stræber på at få oparbejdet et godt niveau, så 
vi kan tage ud og optræde til festivaler, lokale 
begivenheder mm... Så skal du være med fra 
starten, til dette spændende projekt, så skynd 
dig at melde dig til!
Korleder Jakob Bobjerg Nielsen, torsdag 
16.00-18.00, Salen, Underværket, Dan-
marksgade 10 D

SONGWRITER’S SOCIETY CLINIC 1
Inspiration - Metoder til at få inspiration.
Idéudvikling - hvordan kommer man fra en 
lille idé til et færdigt værk? Vi arbejder med 
samspillet mellem tekst og melodier.
Der rundes af med hyggeligt samvær over lidt 
mad og drikke.
Musiker Christopher Tvilhøj, lørdag 17. 
oktober 12.00-16.00, Underværket, 
Danmarksgade 10 D

SONGWRITER’S SOCIETY CLINIC 2
Akkorder - her går vi lidt mere teoretisk til 
værks med sammensætning af akkorder.
Form - hvordan skal formen være? Samspillet 
mellem tekst og musik. Udtryk, performance 
og arrangement - her arbejder vi med det 
følelsesmæssige udtryk, fortolkning og 
instrumentering. Der rundes af med hyggeligt 
samvær over lidt mad og drikke. 
Musiker Christopher Tvilhøj, lørdag 21. 
november 12.00-16.00, Underværket, 
Danmarksgade 10 D

MUSIC MANAGEMENT CLINIC 1
Branchekendskab – hvordan ser musik-
branchen ud år 2020? Bandidentitet – skab 
en identitet for dit band. Markedsføring, 
branding, PR, SoMe – storytelling. Der rundes 
af med hyggeligt samvær over lidt mad og 
drikke.
Musiker Christopher Tvilhøj, lørdag 3. 
oktober 12.00-16.00, Underværket, 
Danmarksgade 10 D

MUSIC MANAGEMENT CLINIC 2
Musikaftaler – booking af koncerter som 
hovednavn, support eller...? Rettigheder og 
bandøkonomi - hvor skal pengene komme 
fra? Udgiv dig selv - Hvordan kommer man 
på Spotify m.fl.? Der rundes af med hyggeligt 
samvær over lidt mad og drikke.
Musiker Christopher Tvilhøj, lørdag 7. 
november 12.00 – 16.00, Underværket, 
Danmarksgade 10 D

LIVELYD
Lær at lave livelyd på bands over et stort 
PA-anlæg. Bliv en del af vores ”lydteam” på 
Havnekulturfestivalen, Skibhusfestivalen m.fl. 
Skriv en mail til Morten og aftal nærmere. 
Lydtekniker Morten Kokholm, kukhans@
icloud.com 

SANG
Lær om rytmisk sangteknik og -udtryk. 
Undervisningen tager individuelle hensyn. 
Vi tager udgangspunkt i dine ønsker og i dit 
niveau. 
Musiker og sanger Line Rosenlund, tirsdag 
16.00-18.30, Underværket, Danmarksgade 
10 D

GUITARPEDALER/HELIX-VÆRKSTED
Effektpedaler og boards - nye tider - emule-
ring overtager hele anlæg: Amps - pedaler - 
switching/routing. Meld dig til Line 6/Yamaha 
Helix og pedal-nørdehulen i Containeren. Vi 
har en Helix Floor, PA, amps og diverse 
pedaler til rådighed!
Musiker Michael Geertsma, geertsma75@
gmail.com, onsdag 15.30-17.00, Con-
taineren, Danmarksgade 10
 
GUITAR
Musiker Michael Geertsma, geertsma75@
gmail.com, tirsdag 15.30-17.00, Con-
taineren, Danmarksgade 10

KLAVER / KEYBOARDS
Underviser kandidat fra det Rytmiske 
Musikkonservatorium Anders Lindhardt 
Madsen, torsdag 15.30-18.00, Undervær-
ket, Danmarksgade 10 D

EL-BAS 
Lær at spille el-bas. Alt om forskellige teknik-
ker og teori med udgangspunkt i dit niveau 
og dine interesser.
Bassist Kasper Lauersen, mandag 16.00-
19.00, Underværket, Danmarksgade 10 D

TROMMER
Underviser uddannet på Det Rytmiske 
Musik Konservatorium Morten Lyngså, 
torsdag 15.00-19.00, UC Skibhus, 
Victoriagade 33
   
INDSPIL OG UDGIV DIN EGEN MUSIK
Vi arbejder i et professionelt studie med din/
jeres musik fra start til færdig udgivelse. 
Musiker Mads La Cour, maslacour@gmail.
com, tider efter aftale, Lydstudiet Akuja 
Odense, Lavsenvænget 2

MUSIK - CONTAINEREN & SØHUS MUSIK - LABORATORIET
På MusikLaboratoriet, Blangstedgårds Allé 93, 5220 Odense SØ kan du få hjælp og vejledning af erfarne 
musikere, og en snak om de forskellige musiktilbud som UngOdense tilbyder. På Musiklaboratoriet er der 
både mulighed indenfor instrumental- og sangundervisning, band, hørelære/musikteori og elektronisk 
musik. Der er også mulighed for, at arbejde med musikproduktion i lydstudiet. Efter aftale kan I på egen 
hånd benytte vores nye fuldt udstyrede øvelokaler på MusikLaboratoriet. Følg os gerne på MusikLabo-
ratoriet facebook. Yderligere information om stedet og kurser iøvrigt ved Kasper Lauersen tlf. 4021 8967 
eller Michael Bodin tlf. 2910 2377

ÅBENT SPILLESTED  
Spillested, hvor du kan komme alene 
eller sammen med dine venner og bruge 
Musiklaboratoriets øvelokaler, samt få hjælp 
af en musiklærer hvis du/I ønsker det. 
Michael Bodin (tlf. 2910 2377), Kasper Lau-
ersen (tlf. 4021 8967) m.fl., torsdag 16.00-
21.00, Musiklaboratoriet, Blangstedgård
BOOK ET ØVELOKALE  
For jer der også er tilmeldt instrumental/
band er der mulighed for at booke øvelokaler 
til ekstra øvegange. Tilmeld dig og du bliver 
kontaktet.
Michael Bodin, Kasper Lauersen m.fl., 
lørdag 12.00-16.00, Musiklaboratoriet, 
Blangstedgård
BAND

• Musiklaboratoriet, Blangstedgård
• Musiklokalet Munkebjergskolen og Sct. 

Knuds Gymnasium
• Musiklokalet Dalum, Skt. Klemens og 

Ådalskolen
• Musiklokalet Lilleskolen og 

Hjalleseskolen
• Musiklokalet Højby Friskole, Højby 

Skole og Tingkærskolen

Mulighed for undervisning: mandag, 
tirsdag, onsdag og torsdag kl. 15.00-21.00 
(f.eks. 15-17.30 eller efter aftale)

KLAVER/KEYBOARD
Klaverundervisnig for begyndere og øvede. 
Toke Allisstone, tirsdag 16.00-21.00, 
Munkebjergskolen
Toke Allisstone, onsdag 15.00-19.00, Sct.
Knuds Gymnasium
Nikolaj Spaanheden, tirsdag 16.00-21.00, 
Musiklaboratoriet, Blangstedgård
GUITAR  
Guitarundervisning (både el- og akkustisk) for 
begyndere og øvede. 
Michael Bodin m.fl. Mandag, tirsdag, ons-
dag og torsdag kl.16.00-21.00, Musiklabo-
ratoriet, Blangstedgård, Sct. Knuds Gym-
nasium, Munkebjergskolen, Højby Friskole 
og Tingkærskolen
EL-BAS  
El-basundervisning for begyndere og øvede. 
Kasper Lauersen, mandag, tirsdag og 
onsdag 16.00-21.00, Musiklaboratoriet,  
Blangstedgård, Munkebjergskolen, Dal-
umskolen, Højby Friskole, Tingkærskolen 
og Sct. Knuds Gymnasium.
LYDSTUDIE/MUSIKPRODUKTION  
Lær at indspille, producere og mixe i lydstudi-
et. 
Kasper Lauersen, tirsdag 16.00-21.00 (efter 
aftale 16-18.30 el. 18.30-21), Musiklabora-
toriet, Blangstedgård
SANGSKRIVNING  
Få hjælp til at skrive dine egne sange. 
Toke Allisstone, tirsdag 16.00-21.00 (efter 
aftale 16-18.30 el. 18.30-21), Munkebjerg-
skolen

SANG  
Sangundervisning for begyndere og øvede. 
Nikolaj Spaanheden, tirsdag og onsdag 
kl.16.00-18.00, Musiklaboratoriet, 
Blangstedgård
TROMMER 
Trommeundervisning for begyndere og 
øvede. 
Rasmus Vorm, tirsdag 16.00-21.00, Sct. 
Knuds Gymnasium eller Musiklaboratoriet, 
Blangstedgård. 

ODENSE SKOLE- OG UNGDOMSORKESTER  
Tjek de mange muligheder du har for delta-
gelse som 14-18 årig. 
Yderligere information om instrumenter,
undervisning og samspil ved Carsten 
Rungstrøm, tlf. 4055 9404 eller www.osu-
orkester.dk 

HØRELÆRE OG MUSIKTEORI  
Lær teorien bag musikken. Også relevant hvis 
du vil søge ind på MGK eller som supplement 
til musik i gymnasiet. 
Nikolaj Spaanheden, onsdag 16.00-18.00, 
Musiklaboratoriet, Blangstedgård
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SAMMENSPIL I BAND 
Toke Allisstone, toal@ungodense.dk, man-
dag 18.00-22.00, onsdag 16.00-18.00 og 
torsdag 16.00-22.00
Johan Petersen, mandag 20.00-22.00, ons-
dag 18.00-20.00 og torsdag 16.00-18.00
PIGE BAND 
For seje piger der vil spille sammen på alle 
instrumenter.  
Bandmaneger Eddie Mochia, edwa0078@
appsodense.dk, onsdag 16.00-20.00
EL BAS
Larle Damsgård, larledamsgard@gmail.
com, torsdag 18.00-20.00
GUITAR
Johan Petersen, petersenjohan80@hot-
mail.com, mandag 16.00-20.00
KLAVER / KEYBOARD
Toke Allistone, toal@ungodense.dk, ons-
dag 18.00-22.00

SANG
Støtte, klang, repertoire og stemme-
funktioner. Synger du i et band, vil vi arbejde 
med dine numre.
Anita Lykkegård, anitalyk@talnet.dk, ons-
dag 16.00-20.00
SAXOFON FOR ALLE
Eddie Mochia, edwa0078@appsodense.dk, 
onsdag 18.00-20.00
TROMMER
Morten Lyngsøe, mortendrummer@gmail.
com onsdag 16.00-18.00
TROMPET OG BLÆSERGRUPPE
Lær at spille trompet og deltag i den fedeste 
blæsersektion, der spiller sammen med 
Spillestedets bands og optræder til events. 
Arrangementerne tager udgangspunkt i jeres 
niveau.
Trompetist Jocelyn Allsopp, allsoppjoc-
elyn@gmail.com og saxofonist Eddie 
Mochia, edwa0078@appsodense.dk, 3 
intro gange start torsdag 22. oktober 
18.00-20.00

MUSIKPRODUCER OG TEKNIK
Vi opbygger og producerer numre i et 
komplet tjekket lydstudie til optagelse af 
trommer, guitar, bas, keyboard og vokal. Der 
optages, klippes og mixes med Logic Pro X . 
Toke Allisstone, toal@ungodense.dk, tirs-
dag 16.00-18.00 eller 18.00-20.00
MUSIK BELLINGE
BAND SAMMENSPIL OG GUITAR 
Ole Bæk, olebaek@stofanet.dk, onsdag 
og fredag 16.00-22.00, lørdag 13.00-18.00 
søndag 15.00-21.00, Bellinge Idrætscenter, 
Sædekildegårdvej 4
MUSIK UC SYDVEST BAND 
Her er arbejdes der med samspil, komposi-
tion og der udvikles egen musik.
Musiker og pianist Anders Romesh Jør-
gensen, romesh0404@jubii.dk, mandag 
19.00-21.00, UC SydVest

MUSIK UNGDOMSHUSET
Denne sæson i Ungdomshuset har vi en 
masse aktiviteter for unge musikere. Fra 
gratis øvelokaler til koncerter, vi ønsker at 
være der for dine første musikalske trin. 
Disse aktiviteter er for 14-25 årige.

MUSIKALSKE “HANGOUTS” 
Hver onsdag fra 16.00 til 20.00 i musikrum-
met i Ungdomshuset har vi musikværk-
steder for alle unge musikere. Hvis du vil 
dele din musik med andre, møde nye unge 
musikere, arbejde sammen, dette er det 
rigtige sted for dig. For alle spørgsmål og 
vejledning vil der være Irina med mere end 
20 års musikalsk erfaring.
Irina Kapetanovic-Perduv, kapetanovi-
cirina@gmail.com, onsdag 16.00-20.00 

OPEN STAGE
Musik bliver levende kun når den deles 
med andre. I denne nye sæson vil vi 
arrangere åbne scener og koncerter hver 
måned, så alle unge musikere kunne spille 
deres musik foran publikum. Du eller din 
gruppe er velkomne til at være med, uan-
set hvilken slags musik du spiller.  
Suport Irina Kapetanovic-Perduv, ka-
petanovicirina@gmail.com 

SANGSKRIVER AKADEMIET
Vil du skrive dine egne sange?  Sørg for at 
deltage i vores seminar, hvor du kan lære 
af sangskriver og producer af elektronisk 
dancemusik Lydmor. Vi hjælper dine ideer 
med at forme sig til et budskab, du vil dele 
med verden.
Irina Kapetanovic-Perduv, kapetanovi-
cirina@gmail.com, start 14. oktober. 

ØVELOKALE
Byens åbne øvelokale med gear der kan 
bookes i op til 2 timer pr. gang i Huskon-
toret. 
Mandag til torsdag 15.00-22.00 og 
lørdag 10.00-16.00

MUSIK - SPILLESTEDET

UNGDOMRINGENS MUSIKFESTIVAL
Der vil være fuld kog på ungdomsfestival-stemningen og der vil som altid være en lang række bands fra hele 
landet, som stiller op og fyrer den af. Ungdomsringens Musikfestival er DK’s største festival for ungdoms-
bands. Alle bands i UngOdense har mulighed for at spille på festivalen ved at tilmelde sig igennem deres 
underviser efter sæsonstart. Festivalen afvikles på 6 scener fredag og lørdag 15. – 16. januar 2021 i Nordkraft, 
Ålborg. 
Deltagerbetaling v./ 1-dagsfestival 200,- kr. og v./ 2-dagsfestival, med overnatning/morgenmad 300,- 
kr. pr. person. Nærmere info igennem din underviser.

SPOT ON 2021
En gruppe af unge musikere fra Spot On Netværket 
planlægger og afvikler Spot On 2021 sammen med 
UngOdense, Posten, Kansas City, ORA (Organisa-
tionen af Rytmiske Amatørmusikere) m.fl. Spot 
On er en festival, der præsenterer og sætter spot 
på unge talenter og bands i musikmiljøet. Spot 
On 2021 afholdes i Kulturmaskinen, Odense i 
dagene 12. og 13. marts.
Følg Spot On på Facebook https://www.face-
book.com/talenterimaskinen/ Bliv medlem 
af Facebookgruppen ”Spot On Netværket” 
ved at henvende dig til: Peter: paal@odense.
dk, Eddie: emo@odense.dk, eller Michael: 
mibod@odense.dk

SPOT ON NETVÆRKET
Her er muligheden for dig, der har lyst til at blive 
en aktiv del af et fællesskab med andre unge 
musikere, og gerne vil være med til at planlægge 
og arrangere koncerter og festivals. Vi har en lukket 
Facebookgruppe, hvor vi aftaler møder mm. Vi har 
bl.a. lavet vores egne koncerter som Spot On Night 
Shift og været medarrangører af festivalen Spot On på 
Kulturmaskinen og Havnekulturfestivalen.
Kontakt Peter: paal@odense.dk, Eddie: emo@
odense.dk, eller Michael: mibod@odense.dk, for 
yderligere info og mulighed for at blive en del af 
netværket.

Musik for begyndere og øvede, minimum 2 timer om ugen, der starter 
i september og slutter i maj. Odenses ældste spillested med auten-
tiske øvelokaler og scene i et hyggeligt miljø.

TILMELDING PÅ
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NATUR & FRILUFT

BYG NYT AF GAMMELT
Har du lyst til at gribe hammer, søm, stiksav 
og fx være med til at bygge et drivhus med 
tagterrasse? I Halmhuset hygger vi os med 
at bygge forskellige ting i genbrugsmate-
rialer. Du kan også være med til at bygge 
en grøn væg, et udekøkken og meget mere 
under kyndig vejledning af Anders. Meld 
dig på holdet og bliv kontaktet af Anders for 
dage og tider!
Håndværker Anders Michelsen, andmi@
odense.dk , Halmhuset, Danmarksgade 
10 D

JAGTTEGN 
Dette er det lovbefalede kursus for at 
kunne gå op til en Jagtprøve. Vi undervis-
er i våbenbetjening, skydeteknik, af-
standsbedømmelse, forsigtighedsregler og 
jagttekniske regler. For at gå til prøven skal 
du være fyldt 16 år eller ældre i 2021. Pris: 
700 kr. 
Jæger Lars Olsen, lol@vandcenter.dk, 1. 
gang er mandag 11. januar 19.00-21.45, 
UC Højstrup

KLATRING   
Der bliver både mulighed for at afprøve 
træklatring og klatrehal med uddannede 
instruktører. 
Søren Schougaard Hansen m.fl. Første 
gang lørdag d. 14. november kl. 9.00-
15.00

OUTDOOR & ACTION
Forløb hvor du igennem efteråret bl.a. 
prøver kajakker, kanoer, Stand Up Padling, 
MTB, træklatring samt masser af team-
building, grin og frisk luft. Meld dig og du får 
løbende sms om mulighederne. 
Søren Schougaard Hansen m.fl. Første 
gang lørdag d. 29. august 9.00-15.00, UC 
Rosengård og Friluftsmiljø Tarup-Davin-
de m.v.

PADI OPEN WATER CERTIFIKAT
PADI dykning er en udfordrende aktivitet 
med god motion og dejlige oplevelser. Du 
skal opholde dig i et element, du ikke er 
vant til. Open Water certifikat. Start januar 
2021. 

Dykkerinstruktør Per Jørgensen, per.
jorgensen@postkasse.com, infomøde d. 
10. januar, 15.00-17.00, Højmeskolen, 
Højmevænget 3. Grundkursus 1.350 kr. 
Udvidet grundkursus 950 kr.

SPORTSFISKERI
Her får du mulighed for at lære om fiskeri 
og at prøve fiskeri fra kyst, å og sø. Du vil 
lære at fremstille dine egne spinnere, blink 
og voblere, og lære at lave fluebinding. Vi 
”bor i” vores hyggelige klubhus og kører 
derfra i minibusser ud til nogle gode fisk-
esteder. 
Undervisere Gerhardt Lund Andersen 
m.fl., intro-aften tirsdag d. 22. septem-
ber 16 – 18, Odense Sportsfisker Klub, 
Bækholmen 90

EVENTS
FRILUFTSLIV
Har du lyst til at komme ud og få noget 
frisk luft, motion og gode oplevelser? Så 
tag med ud og sejle i kano! Vi vil undervejs 
have fokus på sejlteknik, lege, madlavning 
og sammenhold.
Turene kommer til at finde sted fra fredag 
eftermiddag, hvor vi sejler i cirka 5 timer og 
derefter overnatter. Pris: 100 kr. (Til aftens-
mad og morgenmad). Har du spørgsmål så 
skriv til Palle Pallejohnsen87@hotmail.com
Friluftsinstruktør Palle Johnsen m.fl., 
fredag 4. september kl. 16 – lørdag 5. 
september kl. 11. Mødested: Skovalléen 
50 (ishuset), slutsted: Skibhusvej 388 

GO FISHING  
Forløb hvor der veksles mellem fisketure, 
teori og produktion af eget fiskeudstyr. Til 
turene kan fiskegrej også lånes. 
Jeanette Stenstrup Kristensen og Søren 
Schougaard Hansen, lørdage 12.00-16.00 
og efter aftale, UC Rosengård og de 
fynske kyster

LAV DIN EGEN VIKINGEØKSE
I Halmhusets smedeværksted kan du lære 
at lave din egen helt personlige og flotte 
økse. 
Kurset har plads til 6 deltagere, så ”først til 
mølle…”
Underviser Anders Michelsen, torsdage 
d. 24. september, d. 1. oktober og d. 8. 
oktober, 17-21, Halmhuset, Danmarks-
gade 10D  

LÆKRE SIGNALKREBS I DAVINDE SØ
Tag med til Davinde sø og fang de lækre 
Signalkrebs ved solnedgang.
Turen starter fra Halmhuset, hvor vi sam-
men kører i minibusser til Davinde og slår 
lejr i shelters ved søen. Undervejs lærer 
vi, hvilke urter der er i området, og hvad 
signalkrebsen er for en fætter, da den ikke 
hører hjemme i Danmark. Max antal deltag-
ere: 16. Se programmet og praktisk info på 
hjemmesiden.
Undervisere Susan Dam Andersen og An-
ders Michelsen, lørdag 29. – søndag 30. 
august, Halmhuset, Danmarksgade 10.

MOUNTAINBIKE
Vi kører tur i skoven. Masser af leg, adren-
alin og action. Vi bruger også UC Sydvests 
cykelværksted til at reparere og optimere 
vores cykler. 
Underviser Ayar Hama-Ali Hama-Morad, 
ayaha@odense.dk, torsdag 17.00-18.30, 
UC SydVest, Bergendals Allé 25

MTB - ÆRØ RUNDT  
En weekend hvor vi udforsker skrappe 
cykelspor og flot natur på Ærø. Der er 
mulighed for at bruge ungdomsskolens 
MTB og udstyr, hvis du ikke selv har. Pris kr. 
100. 
Jan Mikael Hansen, Søren Shougaard 
Hansen, 10. - 11. oktober

HALMHUSET PÅ ØSTRE PLADS
Halmhuset blev i 2015 opført som et projekt af Odense Fødevarefællesskab i samarbejde med 
frivillige og med støtte fra ”Fra Gade Til By”. Halmhuset blev opført for at vise, at man kan byg-
ge et ”rigtigt” hus i bæredygtige genbrugsmaterialer. Siden huset i 2016 blev flyttet til Østre 
Plads er der udviklet videre på den bæredygtige tankegang med ”Guldåren”, udeområde 
med pizzabageovne og scene, Plastlab On Wheels og mange flere fede idéer til gavn for børn, 
unge og ældre. Halmhuset danner nu rammen om et spændende læringsmiljø med fokus 
på grøn livsstil og bæredygtighed og er i konstant proces med at udvikle nye og interessante 
projekter, undervisningsforløb og events som fx Festival for Fremtiden. Kig forbi Halmhuset og 
hils på Anders og Susan, der meget gerne viser rundt og fortæller om alt det, der er gang i! Du 
finder Halmhuset på Østre Plads, Danmarksgade 10, 5000 Odense C. 
Kontakt: Anders Michelsen, mobil 3066 1998 eller Susan Dam Andersen, mobil 6115 5368

SKIBHUSGÅRDEN
Skibhusgården er et natur- og friluftscenter beliggende i et skønt naturområde helt ude for 
enden af Skibhusvej tæt på fjorden og Stige Ø. Stedet rummer en masse muligheder for 
aktiviteter i det fri eller i den hyggelige baghave er der mulighed for at overnatte i shelters 
eller med telt på den tilstødende græsplæne. Der er både to traditionelle og to nye store 
halmshelters, samt tilhørende bålplads og bålhytte. Udstyr til madlavning og teambuil- 
ding aktiviteter kan lånes på stedet. 
På Skibhusgården finder du desuden Grejbank Fyn, der udlåner grej til en lang række 
friluftsaktiviteter som kano, kajak, mountainbikes, bålgrej m.m. Gården er ligeledes base 
for en naturvejleder og tilbyder en lang række undervisningsforløb indenfor friluftsliv, natur 
og biologi. Derudover står Skibhusgården for Naturskolen på Vigelsø, skolehaverne Haver 
til maver samt Fjordens Dag - et event, der afholdes hvert år i september.  
Du finder Skibhusgården på Skibhusvej 388, 5000 Odense C. Kontakt: Lån af shelters 
samt Grejbank Fyn Vagn Adler Sørensen, vagas@odense.dk. For naturvejledning 
Rikke Kaas Molin, rikm@odense.dk

OUTDOORTUR SKÅNE 
Turen bliver en god blanding af smukke 
trekking ture, friluftsaktiviteter og opgaver i 
naturen, mad på bål, kanosejllads og basis 
“overlevelses træning”. Pris kr. 250. 
Søren Schougaard Hansen m.fl., 13.-15. 
maj (Kristi Himmelfartsferie)  

SKIBHUS CHALLENGE
Er du klar på en udfordring til dig selv og 
vennerne. Meld jer til Skibhus Challenge 
med bl.a. overnatning i shelters, mountain-
bike, kanoer, MEGA-SUP-boards, naturmad, 
teambuilding, orienteringsløb og natløb. 
Vi sætter jer sammen i hold af 4-6 stk. Hvis 
I har et hold i forvejen, så skriv hvad jeres 
hold hedder i kommentarfeltet, når I melder 
jer til.
Instruktør og leder af Skibhusgården 
Vagn Adler Sørensen, vagas@odense.dk, 
3.-4. oktober kl. 12 og hjem igen kl. 10 
næste dag, Skibhusgården, Skibhusvej 
388 

TARUP DAVINDE - UGE 42 
To dage med forskellige vandaktiviteter, 
bl.a. SUP (Stand Up Padling), Sit-on-top 
kajakker, kanoer, men også MTB og mad 
over bål. 
Jan Mikael Hansen, Søren Schougaard 
Hansen m.fl., 12. - 13. oktober, 10.00-
16.00, Tarup Davinde

Har du krudt i r.... og trænger til fysisk udfordring, til at lege og til at prøve dig selv af, så er der mulighed 
for forskellige former for udfoldelse på et af vores mange outdoor og action kurser. Du kan lære at kla-
tre, sejle i kajak, og overnatte i naturen, alt sammen med en flok voksne, der glæder sig til at dele disse 
oplevelser sammen med dig og dine venner. Så er du frisk og til action, så tilmeld dig med det samme!

TILMELDING PÅ
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BRYDNING OG ANDRE KAMPSPORTER
”En mulighed for at komme i god form på 
en sjov måde”. Vi træner teknik og motorik, 
brydegreb, faldeteknikker og hvordan dine 
muskler og krop fungerer og er bygget op. 
Der vil være mulighed for at tjekke forskellige 
typer kampsport ud og eventuelt deltage i 
stævner henover vinteren/foråret. 
Undervisere Frank Zielke og Haroldas 
Rudzinskas, mandag og onsdag 18.00 – 
19.00, Fitnesslokalet, UC Camp U
CROSSFIT - INTRO 
2 måneders introforløb hvis du er klar til at 
blive en hammer sej crossfitter, eller vil du 
gerne i form på en effektiv og sjov måde, så 
er dette kursus lige noget for dig. Det gør 
ingenting, at du ikke har prøvet kræfter med 
funktionel træning/crossfit før, det skal vi nok 
hjælpe dig godt i gang med. 
Flemming J. Hougaard m.fl. Torsdag  kl. 
16-17 og lørdag kl. 9.30-10.30, med opstart 
22. oktober, HCA CrossFit, Svendborgvej 
39A
FITNESS I OBBC
Forståelse for kroppen og de mekanismer der 
skal til, for at opnå sine mål.  Vejledning i flere 
fitnessformer: Styrketræning, muskelopbyg-
ning og konditionstræning. Træning og øvels-
er bliver tilrettelagt efter den enkeltes mål og 
behov. 
Anders Hansen, OBBCs instruktør, kon-
takt@pureprogress.dk, torsdag 16.00-
17.30, OBBC, Rugårdsvej 23 
FITNESS – INTRO
3 måneders intro til fitnesstræning, kostvej-
ledning og mulig personlig målsætning og 
sparring for kurset. Flemming Nielsen m.fl. 
Opstart mandag d. 21. september kl. 16.00-
17.30, LOOP Fitness Odense, Unsbjergvej 4

FITNESS FOR ALLE 
Fitnesstræning med socialt fokus. Oplev ef-
fekten af styrke- og kredsløbstræning på krop, 
sundhed og humør
Undervisere/instruktører fra OBBC, start 
uge 39, onsdag 16.00 – 17.00, OBBC, 
Rugårdsvej 23

JIU-JITSU
Har du lyst til at lære at lære jiu-jitsu? Vi lærer 
dig de almindelige begreber, og du vil indgå 
på vores hold og vil lære hvor vigtigt det er 
at passe godt på sig selv og hinanden. Du får 
naturligvis undervisning i hvor og hvordan 
det må bruges, så ingen er i tvivl.
Instruktør Kenneth Jensen, onsdag 19.00-
20.30, Sportscentrum, Thorslundsvej 2B
MOTION OG FITNESS
Vi har på fokus på - øget styrke, muskelud-
holdenhed, høj intensitet og sjov og ballade. 
Styrketræning for nybegyndere, hvor vi 
hovedsageligt arbejder med egen kropsvægt. 
Holdet er for alle, uanset niveau og kendskab 
til styrketræning. 
Instruktør Sara Nielsen, sara.nielsen@
appsodense.dk, onsdag 19.00-20.30, UC 
SydVest, Bergendals Allé 25
NBA - BASKET 
For jer der elsker basket mødes vi til street- 
og indendørs spil, samt natbasket, ture til 
kampe og events. 
Simon Adellund, fredag kl. 15.00-17.00, og 
andre tidspunkter efter aftale, Niels Bohrs 
Allè 210
SELVFORSVAR
Effektivt selvforsvar for begyndere og øvede. 
Rolig træning, indtil fortrolighed med øvelser 
giver mulighed for at øge tempoet.
Karsten Buch, karstenbuch@gmail.com, 
onsdag 15.30-17.15, Kodokan Odense, 
Kløvermosevej 91 
SVØMNING FOR PIGER
Lær forskellige typer af svømning og kom 
samtidigt i god form! Kurset er både for 
begyndere og trænede.Begrænset antal 
pladser!
Underviser Cand. Scient. i idræt og sund-
hed, Christine Scheel-Hincke mandag 15.15 
- 16.45, Vollsmose Svømmehal, Vollsmose 
Allé 18B
SVØMNING – OPEN POOL
Lær alt om crawl, rygsvømning og 
brystsvømning. Her kommer du i god form. 
Både for nybegyndere og øvede. Begrænset 
antal pladser!
Underviser livredder Mehmet Zeki Demir 
onsdag 15.15 - 16.45. Vollsmose Svømme-
hal, Vollsmose Allé 18B
TANKESPORT
Til tankesport er det kun dine mentale og 
psykologiske færdigheder der tæller. Vi spiller 
bridge, skak og måske også lidt backgammon 
og konkurrerer i en sport, hvor det udeluk-
kende er hjernen vi træner. 
Tankesportsmester Morten Steenberg, 
most@tietgen.dk, tirsdag 16.00-17.50, 
Ungdomshuset

TRIATHLON
Triathlon er ren sport, hvor der er plads til 
alle, og vi vil gerne have dig med til ud-
fordrende lege og aktiviteter. Hvis du har 
mod på at prøve kræfter med ikke bare én 
disciplin, men tre, så vil vi gerne tilbyde dig 
muligheden for en masse måder at have det 
sjovt, med at være fysisk aktiv. Måske du ikke 
kender til triathlon, men vi lover, du får den 
bedste oplevelse med masser af sjov - så 
kom og vær med! 
Instruktører i Odense Triathlon Emma 
Frank og Thomas Strange, onsdag 16.30 – 
18.45, UC Skibhus, Victoriagade 33 

YOGA
Yoga er fordybelse og ro - noget vi godt kan 
savne i en travl hverdag. Men yoga hos mig er 
også sjovt, hårdt og legende.
Hatha Yoga er en grundlæggende beteg-
nelse for den fysiske del af yoga, altså selve 
yogastillingerne: Asanas. Vi går meget op i, at 
øvelserne/asanas bliver udført korrekt, med 
fokus på netop dit niveau.
Instruktør Sofie Dahlslykke Sarbo er ud-
dannet yoga instruktør fra DGI og idræts-
lærer, ssarbo@gmail.com , tirsdag 16.30-
17.30, UC SydVest, Bergendals Allé 25

YOGA DANCE
Yoga Dance er yoga i et flow til musikken. 
Vi øver små yoga-danse-serier til musik der 
passer til holdet - til hvad vi lige har lyst 
til nu og her. Vi skal selvfølgelig kende til 
stillingerne og det alignment, der hører til, 
men det giver vi tid til, så holdet er for alle 
niveauer.
Sofie Dahlslykke Sarbo, ssarbo@gmail.
com, tirsdag 17.30-18.30, UC SydVest, Ber-
gendals Allé 25 

SPORT HESTESTALDEN

PONYRIDNING
Her kan du lære at ride og samtidigt hygge 
dig med vennerne og ponyerne. Har du lyst 
til at lære at ride mere selvstændigt? Alle 
tilmeldte vil blive indkaldt til et 
orienteringsmøde. Begrænset antal pladser.
Underviser Tina Clausen, mandag 18.00 – 
20.00, Stalden, UC Camp U, Vollsmose Allé 
20

PÅ HESTERYG UD I DET BLÅ
Oplev turridning gennem et af de smukkeste 
og mest varierede landskaber i den danske 
natur. De Fynske Alper er et spændende 
kuperet landskab med masser af skov og 
åbne vider med smukke udsigter. Vi har gode 
islandske heste trænet til at give enestående 
rideoplevelser, der passer til både begyndere 
og øvede ryttere.
Egen betaling 100,- kr. inkl. transport t/r
Underviser Merete Bager, 26. august 16.00 
– 21.00. Afgang med bus t/r fra Stalden, UC 
Camp U, Vollsmose Allé 20

EVENTS
FODBOLDFABRIKKEN – EVENTS
Den sidste fredag i måneden er der 
løbende mulighed for at afprøve in-
dendørs bold. 
Anders Due Larsen m.fl., fredag 16.00-
18.00, første gang 25. september, Fod-
boldfabrikken, Østersøgade 8, Odense 
Havn   

FØRSTEHJÆLP VED HJERTESTOP
På dette førstehjælpskursus lærer du at 
give hjerte-lunge-redning og bruge en 
hjertestarter. Der udstedes bevis. 
Jan Mikael Hansen m.fl. Første gang. 
lørdag 31. oktober  12.00.-16.00, Niels 
Bohrs Allè 210

TRÆNERUDDANNELSE
En weekend med fokus på bl.a. træner-
rollen, fysisk træning, træningsplan-
lægning, kost og træning, idrætspsyko-
logi, førstehjælp v/idrætsskader og 
hjertestop - i en god kombination af 
teori og praksis. 
Jan Mikael Hansen m.fl., lørdag d. 7. og 
søndag d. 8. november 9.00-16.00, Niels 
Bohrs Allé 210 

VANDSKI FOR FULD SKRUE
Turen går til Kertinge Nor, hvor speed-
båden er linet op til både vandski og 
andet sjov! 
Vi har alt i sikkerhedsudstyr og våd-
dragter. Sikkerhedskrav: Du skal kunne 
svømme 200 meter! Turen er både for 
begyndere og øvede.
Underviser Thomas Jensen, søndag 20. 
september 11.00 – 17.00, med fælles 
transport t/r fra Østre Plads, Danmarks-
gade 10

Når du bevæger dig, sker der en masse i din krop, hjertet slår hurtigere, iltbehovet, pulsen og energifor-
brug stiger, Du får større muskelmasse og mindre fedt. Dine knogler og led forstærkes, kondition forbe-
dres og fedtforbrænding øges. Er du helt passiv, tabes der muskelmasse - allerede i løbet af det første 
døgn. Inaktivitet betyder, at vores muskelstyrke, kondition og knoglemasse bliver mindre og led bliver 
svagere. Det eneste, der ikke falder så meget, er appetitten, så fedtdepoterne øges.

I stalden har vi otte ponyer/heste og et virkelig godt kammeratskab. 
Vi laver altmuligt omkring heste, fx pasning, ridning - og ture ud af 
huset, der har med heste at gøre som fx ridelejr og stævner.Se en 
lille video om Stalden her: https://www.ungodense.dk/Ungdom-
scentre/Camp-U. Stalden har desuden egen ridehal og rytterstue på 
adressen: Vollsmose Allé 30, 5240 Odense NØ. Vi har åbent mandag 
til fredag fra 14:30-18:00, og du er velkommen én eller flere dage 
om ugen. Husk at medbringe gummistøvler og varmt tøj. I Stalden 
møder du 3 voksne Tina, Mette og Merete. For mere info kontakt Tina 
på tlf. nr. 22 46 09 67

”Hestene binder 100 %, 
og man bliver glad, når man 

er omringet af heste”

”Det er ligesom at have sin egen 
hest. Hvis man vil have en hest, når 
man bliver ældre, skal man kunne 
nogle ting”

”Jeg tror også, man lærer at styre 
sit temperament, når man rid-

er”
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SPROG

DANSK
Synes du, at dansk er svært? Ekstra under-
visning tilbydes på små hold. Du får hjælp til 
lige netop det, som du har behov for.
Lærerstuderende Laura Kronlund Jespers-
en, laura_kronlund@mac.com, onsdag 
17.00-19.00, Ungdomshuset

DANSK 
I dansk kan du blandt andet få hjælp til dine 
daglige lektier. Vi har fokus på mundtlighed 
og vejen mod de mundtlige prøver. Vi læser 
både fag- og skønlitteratur, og har fokus på 
læsehastigheder, læsestrategier og tekst-
forståelse. Vi gennemgår også alle de genrer, 
du kan møde til den skriftlige fremstilling 
ved både FP9 og FP10. Desuden arbejder vi 
med retstavning, tegnsætning og grammatisk 
bevidsthed mm. som også er en del af både 
FP9 og FP10. 
Underviser Maria Plougmann, onsdag 
16.10 -18.00, Danmarksgade 10 D

ENGELSK TARUP 
Du har brug for træning i engelsk! Vi arbejder 
med dine mundtlige og skriftlige færdigheder. 
IT-værktøjer præsenteres. Kurset henvender 
sig især til elever, der har udfordringer i for-
hold til faget. 
Lærer Birgitte Koch, torsdag 16.00- 17.50, 
Tarup Skole, Tarupgårdsvej 1, lokale 49

ENGELSK
Vi arbejder med engelsksproget litteratur, 
musik, film, tv-serier mm. Vi vil have fokus 
på at tale og skrive dagligdags engelsk, men 
også på at kunne forberede sig på 
afgangsprøverne FP9 og FP10. 
Underviser engelskstuderende Jacob 
Fløjstrup, tirsdag 19.00 - 20.30, Danmarks-
gade 10 D

FOKUS DANSK  
Kursusrække der kan være med til at forbere-
de dig på de kommende prøver i matematik 
9./10. klasse sommeren 2021. 
Maria Plougmand m.fl. Se mere om ind-
hold, tid og sted på hjemmeside.

FOKUS ENGELSK  
Kursusrække der kan være med til at forbere-
de dig på de kommende prøver i matematik 
9./10. klasse sommeren 2021. 
Peter Jensen m.fl. Se mere om indhold, tid 
og sted på hjemmeside. 

FOKUS TYSK  
Kursusrække der kan være med til at forbere-
de dig på de kommende prøver i tysk  9./10. 
klasse sommeren 2021. 
Maria Plougmand. Se mere om indhold, tid 
og sted på hjemmeside.

FRANSK
Lær fransk til ferien, lær om kulturen og få 
hjælp til det skriftlige. Vi tager udgangspunkt i 
jeres ønsker for undervisningen. 
Chris Blæsbjerg, chris@troikafilm.dk, man-
dag 19.00-20.50, Ungdomshuset

JAPANSK   
Japansk kultur og sprog efter gennemprøvet 
undervisningskoncept, samt temadage med 
Sushi, Anime og Manga og tur til Sakurafesti-
val i København. 
Harumi Dahl, mandag 16.30-18.15, Østre 
Plads, Danmarksgade 10  

KINESISK I & II 
Mulighed for introduktion til både kinesisk 
talesprog og skriftsprog, og lærer simpel 
Kinesisk daglig talesprog. Eller til dig der har 
lidt kendskab til kinesisk i forvejen, eller der 
vil forbedre dit niveau fra begynderniveau. 
Du får et grundlæggende ordforråd med 
mundtlig træning i almindelige anvendt 
dagligdagssprog, samt en grundlæggende 
forståelse af den kinesiske grammatik og 
sætningsstruktur. 
Anna Winther, torsdag begynder 16.30-
18.20 – fortsætter 18.30-20.20, Sct. Knuds 
Gymnasium

KOREANSK I & II 
Forstå en K-pop sang! Er du fascineret af den 
klassiske koreanske kultur eller K-drama? 
Dyrk det koreanske sprog - alt det du vil. Vi 
har både et begynder og et fortsætter kursus. 
Lærer Bonggi Jin, jin63880@naver.com, 
onsdag begynder: 16.00- 17.50 – fortsætter 
18.00-19.50, Ungdomshuset

SPANSK 
Hola eller ola? Hvad er det rigtige? Kurset 
er til dig der er begynder eller allerede taler 
spansk. Vi arbejder i små grupper, så alle kan 
udvikle deres sprogfærdigheder. Du lærer 
sproget gennem forskellige grammatiske op-
gaver, og samtidig lærer du om kultur, musik 
og historie fra både Spanien og Latinamerika.
Underviser Flavia Eunice Tacatic Esquit, 
etacatic@gmail.com, onsdag 16.00-17.50, 
Ungdomshuset

SPANSK I & II
Mulighed for at lære at benytte sproget til 
hverdagsbrug og opbygge eller fordybe dig 
yderligere i sproget. Også med mulighed for 
hjælp til evt. lektier i spansk, samt arr. med 
musik, film og madlavning. 
Arjan Ali, torsdag begynder 16.15-17.55 – 
fortsætter 18.00-19.45, Sct. Knuds Gymna-
sium  

STUDIE- OG EKSAMENSTEKNIK
Få brugbare værktøjer, træning og feedback, 
som giver dig mulighed for at forbedre 
resultatet af dine præstationer i forhold til dit 
skole- og studieliv, samt kommende prøver/
eksamener. 
Psykoterapeut og mindfulnessinstruktør 
Helle Skjellerup, første gang lørdag d. 7. 
og søndag 8. november 10.00-16.00, Hus 
88, Blangstedgårds Allè 93 

TYSK  
Kursus med fokus på lytte- og læsefær-
digheder, skriftlig fremstilling, grammatik og 
ikke mindst mundtlighed. 
Maria Plougmand, onsdag 18.00-19.45, 
samt tema- og øvedage efter aftale, Østre 
Plads, Danmarksgade 10 

VIETNAMESISK LØRDAGSSKOLE 
Lektiehjælp med undervisning i matematik, 
fysik, kemi, dansk, vietnamesisk kultur og 
samfundsforhold, sprog og identitet. Elever 
i folkeskolens afgangsklasser får støtte og 
hjælp til at vælge ungdomsuddannelse i 
samarbejde med forældrene. 
Underviser Thanh Xuan Nguyen, nxthanh@
gmail.com, lørdag 10.00- 16.00, Ungdoms-
huset

SPROG i UngOdense er muligheden for fællesskaber omkring et meget bredt udbud af 
sprog, måske for at dygtiggøre dig yderligere indenfor et område du allerede er bekendt 
med, måske nysgerrig på sprog du ellers ikke møder i skole eller ungdomsuddannelse, eller 
måske forbi du er optaget af den ungdomskultur der kendetegner et specielt land.
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MATEMATIK NØRREGADE
Synes du, at matematik er svært? Ekstraun-
dervisning tilbydes på små hold. Du får hjælp 
til lige netop det, du har behov for.
Underviser Kristen Martin Lund, kristen-
lund@hotmail.com, onsdag 17.00-19.00, 
Ungdomshuset

MATEMATIK OG REGNING
Vi vil arbejde med den matematik og regning, 
du har svært ved og giver dig nogle vigtige 
værktøjer, som kan hjælpe dig til at blive klar 
til afgangsprøven i matematik.  
Underviser Fie Rasmussen, tirsdag 16.30 – 
18.20, Danmarksgade 10 D

SPHERO PAINTING PIT
Sphero er en lille fjernstyret rund robot på 
størrelse med en tenisbold, som styres med 
en iPhone eller iPad. Det i sig selv er ret sjovt, 
men Spheroen kan bruges som malerpensel 
og skabe flotte farverige abstrakte malerier. 
Kreativ kunst der kan kodes. 
 4 onsdage 19.00-22.00 
 Ungdomshuset

STEAM BUSSEN
Vi har købt en rød bybus i Oslo, der skal have 
taget alle sæderne ud, bygges op indrettes 
på ny som et mobilt værksted med maskiner, 
printer, internet, lydanlæg, og hvad som helst 
der skal til for at kunne lave fede projekter ud 
i byen, rundt på Fyn til festivaler og events. 
Novo Nordisk har sponseret et projekt der 
skal understøtte unges ideer til naturvi-
denskabelige undersøgelser, klimaaktiviteter, 
modarbejde fake news. 
Diplomingeniør i integreret design 
Frederikke Salling, frederikkesgdahl@
gmail.com, onsdage 19.00-22.00 Ungdoms-
huset og Kragsbjergvej 94

EVENTS
MAKER DAYS - STEAM 365
3 dage i oktober hvor 6 etager i Ungdoms-
huset er fyldt med workshops, udstillinger, 
demoer og kulturteknologier. Værksteder 
hvor der arbejdes med medier, firmaer der 
udstiller det nye inden for printere, robot-
ter, elektronik, uddannelser og iværksæt-
tere der viser deres nye anvendelser af  IT, 
talks af folk med tjek på de nye trends, 
kunstnere med crossover projekter mel-
lem kunst og teknologi.
Der er torsdag og fredag aktiviteter for 
skoleklasser. Det meste af tiden er der 
åbent for alle teknologi interesserede. 
Maker Days - STEAM 365 er organiseret af  
The Clubhouse med støtte fra Villum 
Fonden, Novo Nordisk og Odense Kom-
mune Robotbyen. Koordinator Karsten 
Damgaard, kadaodense.dk, torsdag 1.10 til 
lørdag 3.10.
Se: computerclubhouseodense.dk

UNF OG STEAM 
Åbne workshops og 
foredragsarrange-
menter hvor unge 
inviteres til høre 
om, at lege med og 
diskutere naturvi-
denskabelige problemstillinger og eksperi-
menter leveret direkte fra de videnskablige 
miljøer på Odense Universitet. Arrange-
menter er organiseret af UNF, Ungdom-
mens Naturvidenskablige Forening SDU.  
Hver anden onsdag i Ungdomshusets Cafe 
kl. 19.30

LYDEN:AF:DK
Lyden af Danmark er et forskningsprojekt 
der vil kortlægge de natur- og mennesk-
eskabte lyde i hele det danske landskab 
med hjælp fra folks mobiltelefoner at lave 
100.000 lydoptagelser. Målene med Lyden 
af Danmark er: At kortlægge de men-
neskeskabte og naturskabte lyde i hele 
landet. At træne den kunstige intelligens 
i at genkende lyde. At sætte fokus på lyd 
som en overset miljøfaktor  Vær med til at 
kortlægge lyden af Danmark. Download 
app’en LYDEN:AF:DK til din smartphone i 
App Store og på Google Play.

BÆREDYGTIGHED – NED MED CO2
En sustainability squad der I fællesskab 
udvælger og tager action på bæredyg-
tighedsprojekter som unge kan gennem-
føre sammen med andre unge, uden at 
der skal ventes på firmaer, lovgivning og 

offentlige myndigheder. Vi kan tage fat på at 
lave tøjbyttemarked, loppemarked, plastikfri 
hverdag, deleordninger, CO2 reduktioner 
eller repair Cafe. Vi mødes første gang ons-
dag 30.9 kl. 19.00 i Ungdomshuset og så tager 
den derfra. 
Undervisere fra ”Den grønne Studenter-
bevægelse” Koordinator Morten Lisberg, 
Morten.klima@gmail.com

FAKE NEWS  
Hvad er fakta og hvad der fiktion? Der er 
nyheder, som ikke er fuldstændigt opdigt-
ede, men i høj grad fordrejer sandheden; 
junknews , fake news, og fake science 
facts! Journalistik handler om, at informere 
borgerne på en ærlig og saglig måde, så 
borgerne kan tage de valg de skal, som f.eks. 
til folketingsvalg. Men fake news vil ændre 
det. Det er skriverens egne holdninger, som 
skal manipulere borgerne til at tage valg på 
baggrund af falsk viden. Hvordan gennem-
skuer man fake news, og hvordan undgår vi 
fake news? Hvordan gennemskuer man fake 
news, og hvordan undgår vi dem? Du kom-
mer også til at lære, hvorfor det er vigtigt at 
nyheder er sande, og hvor meget de betyder 
for demokratiet. 
Journalist Tobias Sonne Olsen, sonne.95@
hotmail.com, torsdag 17.00-20.00 frem til 
jul, Ungdomshuset

FOKUS FYSIK  
Kursusrække der kan være 

med til at forberede dig på de 
kommende prøver i fysik 9./10. 

klasse sommeren 2021. Jens Boje 
m.fl. Se mere om indhold, tid og 

sted på hjemmeside

FOKUS MATEMATIK  
Kursusrække der kan være med til at forbere-
de dig på de kommende prøver i matematik 
9./10. klasse sommeren 2021. Julie Storm 
Leth m.fl. Se mere om indhold, tid og sted 
på hjemmeside.

FRA ATOMER TIL GALAKSER - SDU 
I løbet af dette kursus rejser vi ind i de aller-
mindste bestanddele af stoffet og ud til de 
allerstørste og voldsomste begivenheder i 
Universet i fodsporene på de største fysikere 
som Bohr og Einstein. Og ikke mindst un-
dersøger vi alle de ting, vi stadig ikke forstår. 
Velkommen til en spændende rejse med 
fysikken mod det ukendte univers. Undervejs 
vil der være masser af tid til, at vi kan fordybe 
os i dine og holdets egne spørgsmål, og du 
vil få mulighed for at arbejde med de emner, 
du synes er spændende. Vi vil lave forsøg 
med alt lige fra pålægschokolade og 
bordtennisbolde til flydende nitro-
gen og kvanteoptiske instrumenter. 
Ligeledes tager vi på stjernetur, ud 
på universitetet og på en science 
camp med overnatning og so-
ciale aktiviteter. 
Underviseren Mette Als Kris-
tensen er uddannet fysiker 
med speciale i partikelfysik, og 
Mads T. Frandsen, der er lektor 
og forskningsleder i kosmolo-
gi og astrofysik på Syddansk 
Universitet, onsdag 16.00-20.00, 
Syddansk Universitet og 
UngOdense, Niels Bohrs Allè 210

FRA IDE TIL PROTOTYPE
Vi skal undersøge, eksperimentere, fejle og 
have det sjovt. Vi er alle kreative, kan få ideer 
og skabe prototyper. På dette hold præsen-
teres en masse konkrete værktøjer, og vi skal 
lave prototyper og mock-ups. Og så skal vi 
øve os og tænke ud af boksen.
Underviser Morten Relster, tirsdag 16 – 20 
(i lige uger), Sct. Hans Skole, Skibhusvej 
188

KLIMATØSER - STEAM EKSPERIMENTER
Til teenagepiger og unge kvinder, der er 
vidensbegærlige og ønsker at udforske STEM 
aktiviteter i et socialt forum, i et fællesskab 
med indhold, hvor man sætte sin egne dags-
orden, uden at der kræves teknisk erfaring. 
Her er der muligheder for at få ”hands on” 
på teknologi og arbejde med STEM aktivi-
teter. Der skabes fællesskaber og venskaber 
gennem at udforske, lære og nå resultater 
med naturvidensakb. Du bliver en del af et 
team og processer der rækker ud i lokalsam-
fundet. Kurset er for 14-25 årige. Sponsore-

ret af Facebook.
Diplomingeniør i integreret design 

Frederikke Salling, frederikkesgdahl@
gmail.com, torsdage 19.00-21.45, 

Makerkælderen i Ungdomshuset

LAVE 3D PRINTEDE SKULPTUR-
ER

Lær at arbejde med 3D figurer ud fra 
tegninger, modellerede figurer, men-
nesker eller objekter der fotograferes. 
Eller du kan arbejde direkte i comput-
er programmet med “virtuelt ler. Print 
dig selv. ” I am plastic, I am fantastic” 
Vi starter med at bruge gratispro-

grammet  Tinkercad. 
Underviser Pernille 

Forsberg Bøjsen, 
pern7400@
appsodense.dk, 
onsdage 18.00-
20.00, UC Sydvest

STEAM SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, ART & MATHEMATICS

Du er som person i dagligdagen tvunget til at træffe valg, som har indflydelse på din og andres sundhed, 
velfærd, miljø og klima. Indsigt i naturvidenskabens og teknologiens rolle i samfundet øger dit vurder-
ingsgrundslag. Et mål med STEAM kurser er bredt at øge interessen for videnskab, teknologi og hånd-
værk blandt unge, hvor nogen kunne få interesse for at vælge STEAM uddannelser til et fremtid arbejdsliv.
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SKATEBOARD
Skateboardholdet er fortrinsvist for begyn-
dere og let øvede, men alle er selvfølgelig 
velkomne. Kom og vær social med andre 
skatere og lær nye tricks på Odense Street 
Houses ramper. Nicolai er 39 år og har været 
en del af Odense Street House siden hallen 
startede.
Skater Nicolai Højmark Christensen, nico_
hc@hotmail.com, onsdag 18.30-21.30, 
Odense Street House

STREET ODENSE STREET HOUSE

PARKOUR
Bevæg dig frit og flydende 

gennem byens rum. Træningen 
giver øvede nye teknikker samt 
færdigheder og nybegyndere 

en sikker introduktion i parkour. 
Peter er 26 år og har dyrket parkour 

i over 11 år og har undervist i 8 år.
Atlet Peter Juel Nilsen, peter_

nilsen@hotmail.com, mandag 19.00-
21.00, Odense Street House 

PARKOURPIGER
Begynderhold hvor vi bruger byen som 
træningsplads og udfordrer og hjælper 
hinanden til at blive stærkere og dygtigere 
til parkour.
Gymast Emilie Meyer Christensen emi-
liemchris@gmail.com, mandag 17.30-
19.30, Byens Ø Parkourbanen

PIGESKATE
Pigeskate er for alle piger. De er meget 

sociale, har det sjovt og øver en masse fede 
tricks på deres boards. Instruk-
tøren er Frank på 33 år der 
igennem de sidste 25 år 
været en del af de lokale 
skatemilijøer, hvor han har kørt 
både skateboard, inline-
skates, BMX, trialbikes og 
nu undervist i pigeskate 
i 8 år.
Instruktør Frank Enested, 
tirsdag 19.00- 21.00, Odense 
Street House

RULLESKØJTER
En social xtreme balancesport hvor vi 
kører på ramper, hopper, kører baglæns 
og til sidst lærer at glide på bokse og rail. 
Det er for alle niveauer. Mike er 37 år og har 
skatet på rulleskøjter siden slut firserne. Har 
arbejdet med unge i Odense Street House 
siden 2012.
  Instruktør Mike Patterson, midp@

odense.dk, torsdag 18.30-20.00, 
Odense Street House

SCOOTERSKOLE
Scoot school er et 

åbent tilbud for 
unge på løbe-
hjul, hvor du kan 
lære nye tricks og 

køre ned at forskellige 
forhindringer. 

Holdansvarlig: Trine Kjær Dam – 
Christensen, midp@odense.
dk, mandag 17.00-19.00, 
Odense Street House

SKATE DENMARK
Løbende events, hvor vi fylder bussen og 
tager på tur til spændende skatespots rundt 
i Danmark. Medbring selv jeres skateboards, 
inliners eller løbehjul.  
Nicolai Højmark Christensen m.fl., første 
gang fredag d. 25. september, 15.30-21.00, 
Niels Bohrs Allè 210  

ODENSE STREET HOUSE er en åben fleksibel ramme, om fysiske udfoldelser af streetkultur-
er som skate, løbehjul, inliners, BMX, parkour, streetsoccer. Der er danserum med trægulv, 
musikanlæg, spejle til streetdans og stænger til poolfitness. I Odense Street House er der 
plads til kommende street aktiviteter, der vokser ud af nye subkulturelle trends blandt unge.

ODENSE STREET HOUSE indgår i samarbejde med skoler der kan bruge Street House og 
faciliteterne til temadag, emneuger, valgfag, supplerende idræt eller til at give klasser en 
særlig fysisk og social udfordring. Kontakt Mike Patterson, midp@odense.dk eller tlf: 2944 
3341 - Grønløkkevej 8. 

EVENTS
ODENSE GATHERING VOL.7 PARKOUR/
BREAK 2020 - 5 YEARS ANNIVERSARY!
Vi tager nu hul på det sidste Odense 
Gathering Jam parkour and break og vil 
give jer den bedste oplevelse af jam-
met. Vi glæder os og håber på at se jer 
alle igen til et sidste jam med battles 
og de famøse parkourruns som vi alle 
elsker! Kom forbi! Oplev kulturen og tag 
del i den! Det er ganske GRATIS! (gratis 
event - free pizza - give aways and lots of 
love<333)Følg med i kommende opdat-
eringer på:https://www.facebook.com/
events/183876429505512/
Underviser og arrangør Vinh Quang 
Nguyen 4. - 6. september, fredag 17.00 
til søndag 14.00, Odense Street House, 
Grønløkkevej 8 

LASER GAMES 
Kom og vær med til nogle sjove lørdage 
med start i vintermånederne (novem-
ber), hvor vi skal løbe rundt nede i 
streethouse og skyde med Laserguns. 
Tag jeres venner og veninder i hånden 
og kom ned til nogle sjove stunder! 
Så hvis ”capture the flag”, og ”Battle 
Royale”, røgmaskiner og høj musik lyder 
sjovt så kommer det til at foregå nede i 
Streethouse.
Instruktør: Jonas Højgaard, lørdage 
24.10, 28.11 og 12.12, Street House

SKATETURE
Hold øje med Odense Street Houses og 
UngOdenses Facebooksider, hvor vi vil 
lægger ture op til forskellige skateparks  
rundt om i landet. Alle kan tilmeldes 
turene.
Turleder Mike Patterson, midp@odense.
dk, Odense Street House

TILMELDING PÅ
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TEATER MUSICAL

 DANS, SANG & TEATER
 Performance -og danceevent forår   
 2021 som opbygges over en fredag/
 lørdag og vises søndag. 
 Naja Hind, Peter Milling og Jakob   
 Bobjerg, 9.-11. april, Niels Bohrs  
  Allè 210. Info- og planlægnings-
 møder 14. december og 22. marts 
 kl. 19-20.30. 

GADETEATER
Et spændende, sjovt og splinternyt hold er på 
gaden… bogstaveligt talt. Vi skal nemlig lave 
drama og gadeteater så sjovt, underfundigt, 
modigt og breathtaking, at folk er nødt til at 
stoppe op og bare blive underholdt. Vi skal 
arbejde hurtigt og målrettet, da vi forhåben-
tlig også skal være på gaden til de forskellige 
festivaler i byen - og måske andre byer.
Gadeteater er ikke bare indendørs teater 
der er rykket udenfor. Det skal fungere som 
input i folks hverdag, noget ekstra der lige 
popper frem og som er til at følge med 
i, selvom publikum måske ikke lige er 
med fra begyndelsen.
Scenekunstner Sofie Dahlslykke 
Sarbo, ssarbo@gmail.com, tirsdag 
19.00-21.45, UC SydVest, Bergen-
dals Allé 
25

KREATIV FORESTILLING
Går du med en instruktør eller skuespiller-
drøm i maven er den kreative forestilling 
stedet for dig. Vi laver et intenst forløb med fri 
kreativ proces, hvor du er med til at skabe en 
forestilling fra bunden. Forestillingen bygges 
op fra bunden ud fra jeres ideer. Forløbet 
understøttes med sparring og undervisning 
af dygtige undervisere. 
Skriv lidt om dig selv, dine erfaringer, dine 
drømme og send en mail til Vicki.
Scenekunstner Vicki Gemmer Schultz, 
vgs@teater95b.dk, opstartsmøde mandag 
d. 9. november kl. 19.00-21.30. Prøveforløb 
starter mandag d. 4. januar. 

EVENTS
PERFORMANCE
I disse to weekender vil vi sætte fokus på per-
formance, både i forhold til skuespilteknik, 
men også almindelig fremtræden, stem-
meføring, kropsholdning og selvværd i 
forhold til at performe foran andre.
Scenekunstner Sofie Dahlslykke Sarbo, 
ssarbo@gmail.com , 3.-4. oktober og 7.-8. 
november kl. 12.00-14.45, UC SydVest, 

Bergendals Allé 25

DRAMA
I disse workshops vil vi 
arbejde med dialog og 
monolog, med krops-
sprog og stemmeføring. Vi vil 
lave øvelser der gør dig bedre til 
at præstere på en scene og vi vil 
arbejde med respons der gør dig 
bedre og bedre.
Scenekunstner Sofie Dahlslykke Sarbo, 
ssarbo@gmail.com , 26.-27. september, 
lørdag 10-16 og søndag 10-14, UC SydVest, 
Bergendals Allé 25

ODENSE TEATER 
I løbet af sæsonen kan du komme med 
Ungdomsskolen i teatret til 3 af årets fores-
tillinger; torsdag den 19. november: Ronja 
Røverdatter, mandag den 7. december: 
Kammerat Napoleon og tirsdag den 16. 
marts: Bonnie & Clyde. Se mere på hjemme-
siden om tiltaget med rundvisning “bag om 
scenen”, snak med medvirkende skuespillere 
og andre teaterinteresserede unge.
Begrænset antal pladser, Jan Mikael Han-
sen m.fl., Pris kr. 50, Odense Teater  

”Gangsters Paradise” ironiserer over 
bande-universets traditionelle fremstilling i 
bøger, film og massemedier. Også den mod-
erne kvinderolle står for skud. Kvindeskildrin-
gen er inspireret af computerspil som ”SIM 
City” med masser af kvindelige bandemedle-
mmer og livvagter. Dertil kommer en iskold, 
utilregnelig og sært charmerende kvindelig 
dræberpsykopat.
 
Handlingen i ”Gangsters Paradise” udspilles 
et sted i USA i en ikke nærmere defineret 
tidszone. Den afdøde Godfather Mr. Capellis 
arv på 3 millioner dollars er sporløst forsvun-
det. Overbosserne, italieneren Sergio Rossi 
og halvsvenskeren Bjørn, mener begge at 
have krav på pengene og mistror hinanden 
for at stå bag deres forsvinden. Ingen af d’her-
rer har dog pengene - men hvem har så..? 

”Gangsters Paradise” har alt hvad man kan 
ønske sig af humor, kærlighed, skydegale 
gangstere, selvoptagede kendisser, neuro-
seramte kvinder, flotte danseoptrin og god 
musik. De musikalske forlæg stammer fra de 
største i soul, pop, og rock – Michael Jackson, 
Prince, James Brown, Aretha Franklin, Elvis 
Presley og Joe Cocker. Over 50 unge kommer 
på scenen – skuespillere, dansere, sangere og 
musikere. 

Tilmeld dig fordelingsprøven hvis du har lyst 
til teater, dans, sang og musik – og husk; der 
kræves ingen forkundskaber for at være med.

Fordelingsprøve
For sangere, skuespillere og dansere man-
dag den 21. september kl. 18.00-22.00, UC 
Østre Plads

SKUESPIL
Instruktør Carsten Friis, mail@carstenfriis.
dk, mandag og onsdag 16.30-19.15

SANG
Sanginstruktør Vicki Gemmer Schultz, vick-
ibendahl@gmail.com, mandag 18.30-21.15

DANS
Danseinstruktør Marie-Louise Ringsing, 
ml.ringsing@gmail.com, onsdag og tors-
dag 19.00-21.00

ORKESTER
Orkesterleder Jakob Riis Hansen, jakobri-
ishansen@hotmail.com, mandag 18.00-
21.00

MAKE-UP
Mie Stein Rasmussen, mie_dk@hotmail.
com 

Gangsters Paradise
Nu er UngOdense klar med musicalen ”Gangsters Paradise”, 
der er en klassisk gangsterkomedie med manuskript af in-
struktør Carsten Friis. Med crazyhumoristiske virkemidler 
fokuseres der på en række forskellige og meget tidsaktuelle 
emner – heriblandt bandekriminalitet, moderne kvinde-
roller og ikke mindst film, musik og teaterverdenernes jetset 
af kendisser og wannabes. 

Foto: Claus Milling

Foto:  Line Svindt

10. - 13. DECEMBER 2020
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DEN SØDE TAND! 
Elsker du at gå og eksperimentere der-
hjemme, så kom og vær med til at arbejde 
med en professionel bager/konditor.
Vi vil arbejde med alt fra de søde, sprøde 
kager til det luftige og saftige brød. Du vil lære 
nye teknikker, som dem du der på fjernsyn. Vi 
skal glaze kager, vi skal støbe chokolade og 
meget meget mere. 
Vi starter i uge 43 og slutter i uge 50. 
Faglærere, tirsdag 16.00-20.00, Kold Col-
lege

INTERNATIONAL MADLAVNING FOR PIGER
Har du lyst til at være med til at lave mad fra 
nord, syd, øst og vest? Vi laver mad fra alle 
dele af verden - du er selv med til at be-
stemme. Holdet er kun for piger.
Undervisere Novalee Leonoora og Joan 
Vest, tirsdag 15.30 – 19.30, UC Camp U, 
Vollsmose Allé 20

MAKROBIOTISK MAD
Lær at lave lækre, sunde retter og desserter, 
som er fulde af næring, vitaminer og mineral-
er, der giver balance og masser energi. Kurset 
kommer også ind på, hvordan du kan leve et 
mindre stressfyldt liv med mindful spisning 
og opmærksomhed på dit feedback-system.
Macrobiotic Cook and Health Adviser Tine 
Weis, tine.weis@icloud.com, 3 lørdage 
11.00-13.45, 1. gang 26. september, Ung-
domshuset

SMAG VERDENEN 
Du vil over 5 kursusgange smage dig igennem 
verden. Hver enkelt kursusdag er dedikeret 
mad fra ét specifikt område/land; Sydame-
rika, Asien, USA og så har vi 2 overraskelser i 
ærmet. 
Vi starter i uge 35 og slutter i uge 41. 
Faglærere, tirsdag 16.00-20.00, 
Kold College

SUSHI TRADITIONELT JAPANSK
Med ris, fisk, tang og skaldyr læres traditio-
nelle japanske måder at lave sushi på. Kurset 
afsluttes med et fælles måltid.
Kok fra Insu Sushi, 2 lørdage, 10. oktober 
og 31. oktober, 11.00-15.00, Ungdomshuset

TRINES KØKKEN
Stedet hvor vi mødes, laver god mad, spiser 
og hygger os sammen med de andre unge fra 
musik- og filmmiljøet i Søhus.
Underviser Trine Juul, tirsdag 17.00 – 
20.00, Søhusskolen, Bispeengen 3

VEGANERMAD
Du lærer at lave lækker vegansk mad af års-
tidens bedste grøntsager. Efter et kort 
introduktionskursus over 3 lørdage kl.10.00 - 
14.00 forsætter holdet med at deltage i mad-
lavningen til Folkekøkken torsdag 16.00-20.00 
Andrea Agerbo Hermansen, andrea_
hrmansen@.hotmail.com, Ungdomshuset

UNGDOMSHUSET
Ungdomshuset er åbent for alle Odens-
es unge, mest unge i alderen 14-29 år. 
Byens Unge kan bruge Caféen, klubber og 
foreninger, deltage i undervisning, bruge
projektkuvøser og værksteder, få rådgivning 
og lave egne projekter. Ungdomshuset 
bygger mest på unges initiativ og energi, og 
du kan få hjælp til at gøre ideer til virkelighed. 
Udgangspunktet er, at alt er muligt, hvis du
selv vil det. 
Nørregade 60, 
tlf.: 63 75 68 20.
Åbningstider:
Mandag – torsdag 8.00–22.00
Fredag  8.00– 14.00,
Lørdag 10.00–16.00, søndag lukket.

FORENINGER OG BRUGERGRUPPER
I Ungdomshuset kan du møde; Japanske 
Aiodense, Skakklubben FREM, Folkekøk-
ken Odense, Rollespilsforeningen FØNIKS, 
Erhvervsskolernes Elev Organisation, Danske 
Gymnasieelevers Sammenslutning og Un-
gdommens Uddannelsesvejledning, Sam-
talegrupper for Unge, Red Barnet Ungdom, 
CISV Fyn, AIESEC, Erasmus, Karambenor, 
LEO, Europæisk Ungdomsparlament, Liberal 
Alliances Ungdom, Internationale Socialisters 
Ungdom og Dansk Folkeparti Ungdom, Den 
grønne studenter Bevægelse, Ungdommens 
Naturvidenskablige Forening, Angstfreingen, 
Unge med stemmer, skoleklasser fra Camp 
10, Dfunks Madmekka og mange flere bruger-
grupper.

UNGDOMSHUSETS CAFÈ
Du er altid velkommen i husets café, hvor du 
kan hænge ud, spille brætspil, arrangere en 
koncert, og planlægge hvordan du vil gøre 
verden bedre sammen med andre.
Mandag er der international aften, tirsdag 
og onsdag står i de traditionelle retters tegn, 
torsdag har vi brunch og vegansk folkekøk-
ken og fredag er der ” weekendsandwich”.

UNG STØTTE
Er I unge, og har I et projekt, som I gerne vil 
i gang med, men har brug for økonomisk 
støtte, så er det muligt at søge op til 5.000 kr. 
Vi støtter unges egne projekter.
Det kan være indenfor kultur, sociale formål 
eller andre fællesskabsdannende aktiviteter. 
Det er vigtigt at flere får gavn af projektet, og 
at I er en gruppe, der får noget op at stå sam-
men. Vi lægger også vægt på at aktiviteten
foregår i Odense.
Læs mere på ungdomshusetodense.dk.

KULTURTEKNOLOGIBANKEN 
& THE CLUBHOUSE
Ungdomshuset har en stor bank af ud-
styr med lyd, lys og know how, kameraer, 
en masse IT og mediefaciliteter, scene, 
scenelastbil og andet grej til kulturelle ar-
rangementer.
Kontakt Ungdomshusets leder Karsten 
Damgaard, kada@odense.dk, 63 75 68 21

UNGINFO
Hvis du ikke ved, hvor du skal gå hen – Start 
med UngInfo ! Vi ved mest om Ungdoms-
huset, meget om at få et projekt “op at flyve”, 
vi har viden, lokaler, grej og netværk du kan 
trække på. UngInfo er der også for dem der vil
tale om noget der er svært. Hvis UngInfo ikke 
kan hjælpe, finder vi nogle muligheder ude i 
byen.

FESTIVALER
Ungdomshuset er deltager, medarrangør 
eller arrangør af  festivaler, som du kan få en 
aktiv rolle i. Så kom i Ungdomshuset hvis du 
vil være festivalaktivist i f.eks; FemiFestival, 
Havnekulturfestival , Teknologi Festival, 
Generator, H.C. Andersen Festivals, SPIS Festi-
val, Fjordens Dag og en hel del flere events! 

SPIS UNGDOMSHUSET
TILMELDING PÅ
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FRITID & LÆRING VEST
UC HØJSTRUP

KUNST- HÅNDVÆRK – DESIGN – KULTUR – IN-
NOVATION – IVÆRKSÆTTERI I Ungdomscen-
ter Højstrups inden- og udendørs værksteder, 
kan  du arbejde med dine egne ideer eller 
være sammen med andre om at udvikle 
projekter, events og udstillinger.  Du kan lave 
streetart med store malerier på bygninger 
eller male popart-malerier på lærred eller 
designe og sy dit eget tøj og accessoires eller 
lege med robotteknologi eller dreje dine egne 
kopper i ler eller trykke dine egne t-shirts 
eller printe dine egne figurer i 3D - der er et 
hav af muligheder i UCH. I værkstederne får 
du assistance af dygtige fagfolk og ungdom-
scentermedarbejdere. Vi tænker ud af boksen 
og inddrager gerne eksperter, frivillige, 
foreninger, virksomheder, institutioner og 
trendsættere for at få tingene til at lykkes, til 
at blive klogere på os selv og verden – og så 
er det  sjovt. 
 
UC SYDVEST

- hele Odense SV’s samlingssted for frem-
tidens voksne. Vi ønsker at være et sted, hvor 
du er med til at bestemme, hvad vi bruger 
energi og penge på - Dine idéer og løsninger 
er vigtige! Her kan du samles med andre 
unge, som lige nu går op i e-Sport, Skate, 
FIFA, motion, outdoor, klaver, sang og musik. 
Vi har også projektværksted med 3D printer, 
VR-briller, minirobot, tekstil, læder, cykel- og 
træværksted.

UC SPILLESTEDET

Et udviklende fællesskab for unge musikere 
og Urban Culture.  Her mødes unge på tværs 
af musiske interesser, sangere, bassister, 
saxofonister, guitarister og mange flere 
kunstnere. Kom på Spillestedet hvis du gerne 
vil deltage i kulturelle aktiviteter og events fx 
teater, koncerter og byens mange tilbud. Har 
du et band, der gerne vil indspille jeres musik 
og ud at optræde, så kan du få opbakning af 
os. Vi udlåner musik udstyr til jer, der mangler 
noget for at komme i gang. 
Vi vil gerne være et sted for unge, der drøm-
mer om at lave noget på en scene, en pop-up 
event, en demonstration eller noget, hvor 
unge hjælper andre unge her eller et andet 
sted i verden.

FRITID & LÆRING NORD 
UC CAMP U

Ungdomscenter Camp U er dit og dine 
venners mødested. I kan mødes på tværs 
af byen, opbygge nye venskaber, udføre 
spændende projekter, deltage i faktiviteter og 
i fællesskab være med til at forme, hvordan 
ungdomscenteret skal fungere til dagligt og  
ugens aktiviteter som: Musik, dans, fitness - 
sundhed og kost for piger og drenge, ridning 
– herunder hestens pasning, røgt og pleje, 

lydstudie/indspilning, lyddesign og elektroni-
sk musikproduktion, kulturbesøg – kend din 
by og kend dit land, håndværk og design, 
gaming - FIFA, CS:GO, League of Legends 
m.fl., pigelounge – pigeliv, venskaber, mode 
og styling. Alle er velkomne og du kan få 
indflydelse på ungdomscenteret tilbud. Nye 
idéer til noget, du gerne vil starte op, er meget 
velkomne!

UC ØSTRE PLADS

I Ungdomscenter Østre Plads har vi fokus på 
bæredygtighed, genbrug, outdoor og kunst. 
Her kan du  deltage i: Musik, bæredygtigheds- 
og outdoor aktiviteter, kreativt design, film-
produktion, natur- og kulturbesøg – kend din 
by og kend dit land. Brætspilscafé – kom forbi 
og hyg med brætspil i caféen, dance-work-
shops, streetfodbold og forløb inden for 
bevægelse, sundhed og kost samt personlig 
udvikling. Vi tilbyder det gode ungdomsliv. 
Lær at kende sig selv. Tag med på udflugter 
og deltag i kulturarrangementer og events. Vi 
skaber rammer for et inkluderende ungem-
iljø, hvor alle er velkomne og du kan få stor 
indflydelse på ungdomscenterets tilbud. Du 
kan være med til sammen med andre unge at 
skabe spændende fritidsaktiviteter og events 
gennem egne projekter og idéer.

UNGDOMSCENTRE I UNGODENSE
UC KROGGÅRD

Ungdomscenter Kroggård er dit og dine 
venners mødested. I kan mødes på tværs af 
byen, opbygge nye venskaber, udføre spæn-
dende projekter, deltage i forskellige aktivi-
teter og i fællesskab være med til at forme 
ungdomscentret. Vi lægger vægt på at skabe 
rammerne for et inkluderende ungemiljø, 
hvor alle er velkomne og har indflydelse på 
ungdomscentrets aktiviteter som; Teknologi 
og Innovation - bliv opfinder og slip fantasien 
løs, cykelværksted, Idécafé – gør gode idéer 
til virkelighed, Mini-race og fjernstyrede biler, 
kreativt design, droner og forløb inden for 
sport og bevægelse, sundhed og kost.

UC SKIBHUS

Ungdomscenter Skibhus er dit og dine 
venners mødested. I kan mødes på tværs af 
byen, opbygge nye venskaber, udføre spæn-
dende projekter, deltage i forskellige aktivi-
teter og i fællesskab være med til at forme, 
hvordan ungdomscenteret skal fungere til 
dagligt. Vi lægger vægt på at skabe rammerne 
for et inkluderende ungemiljø, hvor alle er 
velkomne og har indflydelse på aktiviteterne. 
Du kan deltage i: Musik – du kan lære at spille 
et instrument eller synge, eller øve med dit 
band, eller måske spille Quidditch – den nye 
Håndværk og design, e-Sport og forløb inden 
for sport, events og god mad, musical, krea, 
mm.

FRITID & LÆRING SYD
UC TORNBJERG

Ungdomscenter Tornbjerg, giver dig maksi-
malt indflydelse på dit fritidsliv og mulighed 
for at prøve aktiviteter af. Vi tilbyder bl.a. out-
door aktiviteter, sport, musik, droneflyvning, 
foto, madlavning og kreative aktiviteter. Vi har 
et spændende udeområde med skater bane, 
bålhytte og boldbane. Der er fællesspisning 
hver åbningsdag kl. 18 og du er med til både 
at bestemme menuen og lave maden, pris 20 
kr.  Ofte er der ekstra aktiviteter på fredage. 
Du og din klasse  låne Ungdomscenteret til 
fælles sociale aktiviteter. Kontakt os, vi finder 
ud af det sammen.

UC HJALLESE 

Ungdomscenter Hjallese tilbyder en bred 
vifte af spændende aktiviteter, lige fra fitness 
over kreative aktiviteter til E-sport. Vi inddrag-
er aktivt vores brugere i planlægningen af 
aktiviteter, så de altid har indflydelse på un-
gdomscenterets tilbud, hvor nye muligheder 
løbende kommer til. Ungdomscentret rum-
mer også ungegruppen UngMedMening, der 
arbejder aktivt med projekter for byens unge. 
Desuden tager ”Turbussen” typisk afsted hver 
onsdag aften til et arrangement, planlagt af 
centrets unge brugere. 

UC ROSENGÅRD

Ungdomscenteret prioriterer nærværet 
med jer unge i  alle aktiviteter, som f.eks. 
det daglige boldspil i hallen.  I studiet 
skrives og øves RAP-tekster, performance 
og indspilninger. I gården spilles der bas-
ket til  musik fra ghettoblasteren og vi køre 
på  både ATV og motocrossmaskiner. Den 
gamle staldbygning rummer  værksteder som  
NaturBoxen – her arbejdes med naturforløb,  
i DesignBoxen ser unge nye muligheder i at 
redesigne gamle loppefund og  arvestykker. 
Unge 11-18 årige kan tage på bylejr i UCR s 
to klynger med shelters (op til 28 unge), evt. 
med medarbejder og materiale samlinger 
til beskrevne aktivitetsforløb, eller der kan 
tilkøbes aktivitetsforløb som f.eks. cross, RAP, 
redesign, naturforløb eller teambuilding.

ADMINISTRATIONEN
NIELS BOHRS ALLÉ 210
5220 ODENSE SØ
UNGODENSE@ODENSE.DK
6375 7777

Her kan du se, hvad du har af fede muligheder i vores 10 ungdomscentre, og du kan få 
meget mere at vide på vores hjemmeside www.ungodense.dk
Følg os også på Facebook, hvor alle de mange events og aktiviteter løbende bliver delt. 
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SÆT X I KALENDEREN

1.-3. OKTOBER 2020

MAKER DAYS STEAM 365 TEKNOLOGI

2.-14. NOVEMBER 2020 

DANSK TYSK KULTUR FESTIVAL

10. - 13. DECEMBER 2020

GANGSTERS PARADISE MUSICAL 

9. - 18. JANUAR 2021

LOVE ELECTRON INTERAKTIV UDSTILLING

25. FEBRUAR - 4. MARTS 2021

YOUNG ARTIST FORÅRSUDSTILLING

5. - 7. MARTS 2021

FEMI FESTIVAL
12. - 13. MARTS 2021

SPOT ON MUSIKFESTIVAL

29. - 30. MAJ 2021

ODENSE HAVNEKULTURFESTIVAL

26. - 27. AUGUST 2021

FESTIVAL FOR FREMTIDEN

TILMELDING WWW.UNGODENSE.DK


