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INVITATION TIL BØRN OG UNGE I ODENSE

Festival for børn og unge i Odense
26. og 27. august 2021

Festival for Fremtiden, Østre Plads, Danmarksgade 10, 5000 Odense C



KÆRE SKOLELÆRER I 5.-10. KLASSE

Du og din klasse inviteres til at deltage i FESTIVAL FOR 
FREMTIDEN – en bæredygtighedsfestival for børn og 
unge i Odense.

Rammen for Festival for Fremtiden er FN’s 17 verdensmål, og festivalens 
mål er at vise børn og unge, at det er let at være mere bæredygtig, og at 
vi alle kan bidrage til at realisere verdensmålene. 

Festivalen foregår over to dage, hvor skoleklasser kan deltage enten tors-
dag d. 26. eller fredag d. 27. august 2021 kl. 9-14. Det er gratis at deltage. 

Festival for Fremtiden afholdes på Østre Plads, Danmarksgade 10, 5000 
Odense C. Pladsen omdannes til festivalområde med scener, udstillings-
telte, loungeområder og workshops. Altså en rigtig festival drevet af unge 
- for unge. 

Det er muligt at deltage på to forskellige måder:

1) Festivalgæst
Klassen kan deltage som besøgende og opleve talks, workshops, stande 
og musik samt hænge ud i loungeområderne. Klassen vil gennem sjove 
og spændende aktiviteter få viden om FN’s 17 verdensmål og blive inspi-
reret til at foretage bæredygtige valg i hverdagen. 

2) Festivalgæst & Stand
Klassen kan få en stand, hvor eleverne præsenterer skoleprojekter eller lignen-
de, der falder indenfor rammerne af FN’s 17 verdensmål. Det kan være i 
form af en udstilling, en workshop, eller noget helt tredje. 
Eleverne i klassen kan skiftes til at passe standen, så der også bliver tid til 
at opleve resten af festivalen. 

FESTIVALEN

DELTAGELSE

Du kan læse mere via dette link

https://ungodense.dk/?open=3174


På Festival for Fremtiden kan I bl.a. opleve: 

TALKS – Inspirerende debatter med udgangspunkt i ét eller flere af FN’s 
17 verdensmål. Emnerne kan være mange, men altid i øjenhøjde med de 
unge. Klimaminister Dan Jørgensen byder velkommen om torsdagen, og 
vi håber at kunne lave en politikerdebat med borgmester Peter Rahbæk 
Juel, rådkvinde Susanne Crawley og verdensmålsrådsformand Peer Lo-
cher eller andre spændende navne. 

MUSIK – Optrædener fra græsrodsbands, stand-up eller dans skaber den 
helt rigtige festivalstemning. Vi har gode kontakter til musikundergrunden 
gennem ungdomsskolens SpotOn-netværk. 

FÆLLESSKAB – Foreninger, ungegrupper, organisationer, uddannelses-
institutioner og virksomheder giver viden og kompetencer til at handle 
på verdensmålene fra deres stande. Her kan deltagerne lære ved både 
at se, høre, røre og selv prøve sig frem. Vi får besøg af FynBus, Odense 
 Renovation, Odense Letbane, Odense Zoo, Racismefri By og mange flere. 
Festivalen giver mulighed for, at unge kan mødes og tale om deres drøm-
me, oplevelser og idéer til en bæredygtig fremtid.

WORKSHOPS – Som noget nyt tilbyder vi workshops for klasser om FN’s 
17 verdensmål. Her har de unge mulighed for at dykke ned i et emne, og 
få konkret viden og handlekompetencer med hjem. Vi får bl.a. besøg af 
verdensmålsambassadørerne fra Verdens Bedste Nyheder og elever fra 
Odense Katedralskoles UNESCO-udvalg.  
 
På pladsen vil der være en digital skattejagt med spørgsmål til FN’s 17 
verdensmål, hvor de unge kommer rundt på pladsen og lærer af de for-
skellige stande. 

OPLEVELSER

Du kan læse mere via dette link

https://ungodense.dk/?open=3174


Tilmeldingen er efter først til mølle-princippet, da der kun er plads til 500 deltagere. 
Det er gratis at deltage på festivalen.

Skynd dig at tilmelde din klasse via dette link

Festival for Fremtiden er tilrettelagt af en arrangørgruppe bestående af unge i alderen 14-20 år.  
Du kan læse mere via dette link og følge dem på Instagram #festivalforfremtiden

Igen i år har vi fået støtte fra FynBus og Odense Renovation til at gennemføre festivalen. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte UngOdense via Marie Lodberg,         
mbg@odense.dk, 29 28 13 68.
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