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I byens ungdomsskole har vi særligt fokus på dig 
og dine interesser. Vi dyrker talenter, sociale fælles- 
skaber og tendenser indenfor ungdomskultur. 
Vi har også øje for det, der skal styrke dig i din 
fremtidige karriere, samtidig 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 tilrettelagt 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.

SEKRETARIAT 
Niels Bohrs Allé 210 
5220 Odense SØ 
ungodense@odense.dk 
63 75 77 77

 ŇTILMELDING
Du skal tilmelde dig på ungodense.dk. Du kan 
også udfylde et indmeldelseskort og aflevere det 
på en af ungdomsskolens adresser.

 ŇOPRETTES 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 35, får du
en sms om dine kursustilmeldinger.

 ŇHVOR OG HVORNÅR?
Undervisningsstederne er nævnt ved kursus- 
omtalerne. De fleste kurser starter i uge 35, fra 
den 30. august og har som udgangspunkt 15 
kursusgange før jul plus 5 kursusgange i 2022.

 ŇMEDBESTEMMELSE
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.

 ŇKURSUSBEVIS
Hvis du ønsker et kursusbevis, så tag kontakt til  
din underviser og få udstedt et bevis med oplys- 
ninger om undervisningens indhold og form.

 ŇER DER FORSIKRING?
Odense Kommunes erhvervsansvarsforsikring dæk- 
ker kursister, hvis der sker et uheld, der kan til- 
skrives kommunes ansvar. Forsikringsområder som 
ulykke, rejse og tyveri m.m. skal I selv sørge for.

 ŇMERE INFO PÅ DIN MOBIL
Skriver du dit mobilnummer og/eller e-mail på 
tilmeldingen, bliver du tilkoblet info-service 
med meddelelser om nye aktivitetsmuligheder, 
koncerter og ture. 
Kurserne med en e-mailadresse på underviseren, 
giver dig mulighed for at få hurtig information 
ellers kan du skrive til ungdomsskolens e-mail, 
ringe eller møde op på en af ungdomsskolens 
adresser.

 ŇEN UNGDOMSSKOLE 
TRE AFDELINGER!

Det trykte program indeholder kursustilbud 
fra UngOdenses tre regioner. 
Du kan frit vælge blandt alle kurserne. 
Tilmelding og flere informationer på  
ungodense.dk.

 ŇFRITID & LÆRING VEST
UNGDOMSHUSET, Nørregade 60

UNGDOMSCENTER HØJSTRUP, Rismarksvej 80

ODENSE STREET HOUSE, Grønløkkevej 8

UNGDOMSCENTER SPILLESTEDET, Filosofgangen 19A

UNGDOMSCENTER SV, Bergendals Allé 25

Karsten Damgaard, kada@odense.dk, 29 10 71 24 
Maria Friis, mnh@odense.dk, 26 12 78 32 

 ŇFRITID & LÆRING NORD
UNGDOMSCENTER KROGGÅRD, Smedebakken 24

LADEN, Krogsløkkeparken 4

UNGDOMSCENTER CAMP U, Risingsvej 118

UNGDOMSCENTER, ØSTRE PLADS, Danmarksgade 10

UNGDOMSCENTER SKIBHUS, Vicoriagade 33

HALMHUSET, Danmarksgade 10

Peter Albrektsen, paal@odense.dk, 24 45 60 40 

 ŇFRITID & LÆRING SYD
KUNSTSTATIONEN, Skovalléen 32, Fruens Bøge 
UNGDOMSCENTER HJALLESE, Solbærvej 5 
UNGDOMSCENTER ROSENGÅRD, Ørbækvej 42 
MUSIKLABORATORIET, Blangstedgårds Allé 93 
UNGDOMSCENTER TORNBJERG, Niels Bohrs Allé 210 
Jan Mikael Hansen, jamh@odense.dk, 23 39 99 15

Dans
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Følg Byens Unge

 En vej til udvikling  og  talent!
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 ŇBREAKDANCE 
Dans med byens cooleste instruktør. Øv moves 
som topdown rock, ares, windmills, baby freeze, 
l-kick, headspin og ormen. Tur til Floor Wars, 
årets internationale danseevent i København. 
Danser Archi Mahvashi 
archimahvashi@ hotmail.com 
Tir. 19.30 - 21.20  |  Ungdomshuset

 ŇDANSER 16+ TRIBEAT 
Et cool dansekursus for de lidt ældre – øvede og 
begyndere - med koreografier indenfor Hip Hop, 
Girly og Break Dance. For jer der er seriøse med 
dans og stil. 
Danselærer Trine Nielsen, trine@tribeat.dk 
Tor. 17 - 18.50  
TriBeat Dance Complex, Østre Stationsvej 42 D

 ŇBREAKDANCE
Breakdance eller rettere sagt B-Boying 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!
Vinh Quang Nguyen 
Søn. 17 - 19.45 
Underværket - Dansesalen, Danmarksgade 10 D

 ŇHEELS/ GIRLY 
Vi 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. Vi veksler mellem 
girly-style uden højhælede og heels - kinahæl, 
tyk hæl, tynd hæl, stiletter- du bestemmer. 
Danser Amalie Torarenni, amalie@torarenni.dk 
Man. 18 - 18.55  |  Ungdomshuset 

 ŇSHUFFLE 
En super fed dansestil, oprindeligt fra Austra- 
lien. Den kan se udfordrende ud og man ser det 
tit på TikTok. Du kommer til at arbejde meget 
med fodarbejde og at følge rytmerne. Få noget 
bas igennem kroppen og noget fart i fødderne. 
Danser June - Sofie Leerbek Nielsen 
junesofie0@gmail.com 
Tir. 16.30 - 18.20  |  Ungdomshuset 

 ŇSTREET DANCE 1 + 2 
1: Lær Girly Hip hop, New style, L.A Style, 
Ghetto Hip Hop og nyere dansestile.  
Vi tager til konkurrencer og danseevents
Danser Aaron Le, al_aaronle@hotmail.com 
Tir. 16.30 - 18  |  Ungdomshuset
2: Elsker du dansefilm som “Step Up to the 
Street”, så gå til Aaron Le - byens mest erfarne 
danseinstruktør i streetdance. 
Danser Aaron Le, al_aaronle@hotmail. com 
Tir. 18 - 19.30  |  Ungdomshuset 
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 ŇDANSEKOMPAGNIET- 
DANCEART

Danceart med Naja er moderne/lyrisk dans, 
fusioneret med elementer fra ballet show, house 
og hip-hop. Med fællesskabet, humøret og 
seriøsiteten omkring “Dansekompagniet” har du 
også mulighed for at deltage i events, weekend-
forløb, opvisninger og egen dansefilm. 
Danser Naja Hind, www.danceart.dk 
Tir. 19 - 20.50  | UngOdense, Niels Bohrs Allè 210

 ŇSTREET 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. 
Underviser Trine K. Nielsen 
Ons. 18 - 19.50 
TriBeat Dance Complex - Østre Stationsvej 42 D

 ŇSTREETDANCE | CAMP U
Lær de forskellige teknikker indenfor “Girly 
Style”, “Hip Hop”, “B-Girling” ... Vi skal først 
og fremmest have det sjovt og hyggeligt, mens 
vi prøver at udvikle egen stil og udtryk. Vi kan 
optræde til forskellige events.
Trine K. Nielsen 
Tir. 16.45 - 18.35 
UC Camp U - Dansesalen, Risingsvej 118  

 ŇSTREET STYLE
Oplev Hip Hop, Breakdance og meget mere. Der 
er fart på, når vi går i dybden med de forskellige 
dansestilarter med sjove koreografier og fælles- 
skab. Vi afprøver nye dansestile på opfordring fra 
jer. Mulighed for ture til events og turneringer.
Danser Archi Montänez Mahvashi 
Man. 19 - 20.50  |  Sct. Knuds Gymnasium 

                                Motion på den sjove måde! 

   Følelsen af at fyre den af og give den gas i en energiudladning.  

       At bringe folk tættere  

 sammen. 

 ŇSTREET 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.
Trine K. Nielsen 
Ons. 16 - 17.50 
TriBeat Dance Complex - Østre Stationsvej 42 D

Dans
 ŇGIRLY HIPHOP 

Fokus på attitude og girlpower. Med indre power 
vil vi danse et mix af hiphop og girlystyle. Du vil 
lære grundlæggende hiphop og girly-hiphop ud 
fra koreografier. 
Danser Amalie Torarenni 
amalie@torarenni.dk 
Man. 17 - 17.55  |  Ungdomshuset 

 ŇDANCE CAMP 
Weekender i efterår, vinter og forår.  
Det bliver sjovt, lærerigt og med fuld knald på 
når I møder to af vores dygtige instruktører på 
hver deres felt indenfor “dance”, og lader dans og 
fællesskab fylde en hel weekend.  
Ved tilmelding bliver du inviteret til alle 3 
forløb, og tilmelder dig derefter endeligt de 
enkelte gange.
Naja Hind, Archi Montänez Mahvashi 
Første gang 16. - 17. Okt.  9 - 15 
UngOdense, Niels Bohrs Allè 210

 ŇFLOORWARS 
International Breakdance battle. En lørdag i 
marts er der en tur til København for at deltage 
i den store international Breakdance-konkur-
rence; 3 vs 3 battle, hvor alle kan stille op mod 
de 8 kvalificerede crews fra hele verdenen.  
Vi vil inspirere både nybegyndere og professio-
nelle dansere, danne netværk og dele ideer og 
erfaringer. Meld dig til og du får den endelige 
dato, når den er fastlagt. 
Dj og danser Archi Mahvashi 
archimahvashi@hotmail.com 

E v e n t  ŇJAM SPACE 
Sunday dance meetup - Jam Space er et danse 
community for dansere fra alle stilarter, som vil 
øve deres egen dans og få inspiration fra andre. 
Formålet er at forene miljøet i Odense og at 
give nye dansere et forum i et bredt dansenet-
værk. Alle der har dans og rytme i blodet er 
velkomne. Jam Space er et åbent dansetræning 
sted hver søndag, hvor du selv træner og viser 
dine koreografier eller freestyler og lader dig 
inspirere.  
Danser Archi Mahvashi,  
archimahvashi@hotmail.com  
og Aaron Le, al_ aaronle@hotmail.com 
Søn. 14 - 17  |  Ungdomshuset 

Dansesalen i Ungdomshuset  
kan bruges til dans, teater  

og andre events. 
Udover at danne ramme omkring 

dansekurser, så udlånes lokalet også  

til grupper i 2 timers moduler 
i husets åbningstid. Aftal med Huskontoret 

Tlf. 63 75 68 20 

E v e n t s

Dansesalen
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 musik

 ŇABELTON LIVE
Producér din egen elektroniske musik!  
Lav beats og komponér melodier til dit kom-
mende hit! Vi bruger programmet Ableton Live 
til komposition, sampling, arrangement og 
mixning af musikken.
Kandidat fra det Rytmiske Musikkonservatorium: 
Anders Lindhardt Madsen. 
Tor. 18.15 - 22  
Underværket - Danmarksgade 10 D

 ŇDJ PARTYMAKER’S 
Er du en af byens unge som kender de nyeste 
hits og har en god fornemmelse for hvad andre 
allerede går, eller burde gå, amok til på danse- 
gulvet? Så er DJ partymarkers noget for dig. Du 
vil få undervisning af erfaren DJ og komme ud at 
spille til forskellige fester med mobilt diskotek.
Anders Drejer Petersen, andp@odense.dk 
Tor. 19 - 20.50  |  Spillestedet

 ŇRAP HOLDET 
Om du drømmer om at spille på de helt store 
festivaler, eller bare gerne vil oppe dit free-
style-game over for vennerne? På rapholdet 
bliver du klædt på til at begå dig som den næste 
store rapkomet . Vi går i dybden med rim og 
flow, indspiller en demo af din rap, og spille kon-
certer til en af Ungdomshusets mange events.
Rapper, sangskriver og producer Timur Allisstone, 
timsa@odense.dk 
Man. el. tir. 16 - 17.50  |  Ungdomshuset

E L E K T R O N I S K  M U S I K   BYENS UNGE 2021/22

 ŇRAP-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 superfedt 
lydstudie.
Musiker og lyddesigner Asem Jomaa  
Fre. 16 - 19  |  Lydstudiet - UC Camp U, Risingsvej 118 

 ŇRAP MED PATRICK                    
Rap helt fra bunden af eller udvikling af dine 
talenter? Vi tager udgangspunkt i hvad du kan! 
Vi øver rim, flows og stemmeføring og indspiller 
sange i eget studie. Der vil også være muligheder 
for at optræde på forskellige scener i Odense. 
Vi vil også et par gange om året have HELE 
DAGE i studiet, hvor vi skal se om vi kan skabe 
sange fra bunden i den session vi har! Evt. med 
overnatning. 
Patrick,  patr142c@appsodense.dk 
Tor. 18.30 - 20.30 og andre dage efter aftale. 
UC Rosengård

 ŇRAPCAMP - EFTERÅRSFERIEN
Endnu en gang er det muligt at tilmelde sig 
vores velkendte RapCamp i efterårsferien. 
Går du med en rapper i dig, så er RapCampen 
lige noget for dig. Udfordr og afprøv dig selv i at 
stykke en hel rap-sang sammen. Mulighed for at 
indspille i vores lækre lydstudie.
Musiker og lyddesigner Asem Jomaa 
Uge 42, alle dage 12 - 18. 
UC Camp U - Risingsvej 118

 ŇRAP / HIP HOP
Her kan du producere og indspille tracks.  
Vi arbejder i Studio One, Ableton Live og  
Garageband. 
Kasper Lauersen 
Tir. 16 - 21 (efter aftale 16 - 18.30 el. 18.30 - 21) 
Musiklaboratoriet - Blangstedgård

 ŇRAP BEGYNDER
Tekstskrivning, beatproduktion, indspilning og 
optræden. Lær hvordan moderne rapmusikere 
arbejder, og udvikl dine egne evner som  
rapper, producer og live-performer.
Mark Rushton, rushton.music@gmail.com 
Ons. 16 - 17.50  |  UC Højstrup

 ŇELEKTRONISK MUSIK & DJ
Fokus på takter, beatmix, og det at performe. Du 
får et indblik i musikforståelse, og hvordan man 
kan lave et mix af forskellige musikgenrer. Et 
ungt og uformelt dj-miljø, hvor man kan dele in-
teresse og viden med hinanden. Du kan komme 
med ud og optræde i ungdomsskoleregi. 
Archi Mahvashi. 
Lør. 13 - 15.45 
UC Syd - Hjallese & Musiklaboratoriet, Blangstedgård

 ŇLYD- OG LYSTEKNIK
Workshops med introduktion til event teknik, 
hvor du lærer hvordan man programmerer lys 
og regulerer lyd til mindre koncerter, dj-ar-
rangementer, events m.v. 
Lasse “Lama” Marcher, Jonas Kroager & 
Kasper Christensen. 
Første gang 13. - 14. nov. 10 - 16  
Ung Odense, Niels Bohrs Allé 210

 ŇRAP’N’COMPOSE 
Skriver du dine egne raptekster, mangler 
du en producer, et sted til at optage det 
materiale du allerede har, eller bare 
et fællesskab med omdrejningspunkt i 
hiphop musik? 
Musiker og producent Larle Damsgård 
larledamsgard@gmail.com 
Ons. 16 - 18.45 
Larle Soundsystem, Kildemosevej 5

E v e n t

Elektronisk
Rap, hiphop, beats, tunge rytmer, 

loops og meget mere - indspil 

instrumenter og din egen sang til 

demo. Tag dine egne lyde,  

tekster og beats med.
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Gaming
 ŇBRÆTSPILSUDVIKLING FOR 
UNGE – TAL FRIT!

Her bliver du en del af arbejdet med at udvikle 
et brætspil, der sætter fokus på de problemer 
og udfordringer, som I 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.
Spiludvikler Kim Lynbech 
Ons. 16.30-19.15  |  Søhusskolen - Bispeengen 3

 ŇLEAGUE OF LEGENDS 
Ligahold. Forløb med fokus på holdånd og 
kammeratskab, og med deltagelse i YouSee 
eSportligaen nu på femte sæson. Foregående 
sæsoner har vi flere gange kvalificeret os til 

ligamesterskabet, og vi er klar til at prøve 
igen – join us!

Brian Nykjær 
Ons. 16 - 20  |  UC Syd - Hjallese

 ŇSKAK
Et af de mest populære spil i verden. Her kan 
du lære de grundlæggende regler og en masse 
tips og tricks til at blive bedre. Vi ser blandt andet 
på nogle af de bedste skakspilleres spil og hvad 
vi kan lære af dem. Vi spiller en masse på mange 
forskellige måder bl.a; ‘skakstafet’, ‘action skak’, 
‘hånd og hjerne skak’ og selvfølgelig helt almindelig 
‘en mod en skak’. Her er det vigtigere at blive 
dygtigere end at vinde et tilfældigt spil. 
Reinholdt V. Hansen 
Ons. 15.15 - 17.05 Odinskolen, Gillestedvej 15
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 ŇFIFA OG FASTFOOD
Kom og deltag i den fedeste dag, med alt hvad I 
kunne tænke jer! Der er Weekend League, hyg-
gespil og turneringer på programmet! Vi laver 
fastfood fra bunden, som f.eks. pommes frites, 
burger og pizza!
Ayar Morad, ayaha@odense.dk og  
Jonas Højgaard, jorho@odense.dk,  
8. okt. og 12. nov. 15.30 - 21 
UC SydVest, Bergendals Allé 2

 ŇFIFA-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. 
Eric Bodjo m.fl. 
Lør. 9. okt. 12 - 16  |  UC Camp U - Risingsvej 118

 ŇLAN EVENTS – DISCORD KANAL
Tilmeld dig og du får løbende invitationer til 
diverse lan events afviklet i UngOdense, Ungdoms- 
ringen eller med andre ungdomsskoler.
Stefan Petersen, stef169i@appsodense.dk  
 Vi mødes også på discord kanal- følg QR koden for 
invitation eller kontak Stefan.

 ŇCS:GO
Kunne du tænke dig at blive bedre? Her har vi 
plads til alle niveauer, så det gør ingen forskel 
om du har 5 eller 5000 timer i spillet. Vi fokus-
erer på den enkelte spillers udvikling, samt 
taktikker som kan forbedre dig og holdets spil. 
Vi forbedrer dit aim, kommunikation og det vig-
tigste er at have det sjovt og holde moralen høj.
Gamer Tobias Steenberg 
tobiassteenberg29@gmail.com 
Tir. 16 - 18.45  |  Ungdomshuset 

 ŇCS:GO | HØJBY
Åben aktivitet for 14-18 årige - om du er pro-
fessionel eller nybegynder, der er plads til alle. 
Vi tilbyder blandt andet: individuel træning, 
holdtræning, computer setup og klassearrange-
menter. 
Stefan Petersen - stef169i@appsodense.dk 
Ons. 15 - 21  |  UC Aktivitetssted Højby

 ŇCS:GO GAMING+ 
Esportsundervisning på højeste niveau!  
Med erfarne trænere fra Madsport Esport, 
garanterer vi en løbende udvikling for dig, der 
gerne vil udforske dit potentiale, og en masse 
organisationsmuligheder for de dedikerede! 
Udover teorien bag spillet og gennemgående 
strategier, går vi i dybden med den psykiske og 
mentale del af sporten. Nemlig at kommunikere 
ordentligt med hinanden, have gensidig respekt 
og tillid eller kort sagt samarbejde med hinan-
den. Maks deltagerantal 10.
Kareem Koleilat 
Fre. 16 - 18.45  |  Camp U - Risingsvej 118

 ŇGAMING2GETHER
Vi spiller CS:GO, League of Legends (LOL), 
Valorant, GTA V og Mortal Kombat 12, FIFA 21, 
Dragon Ball, Super Smash Bros 5 og Mario Kart 
på PS4. Du vil lære om sund gaming, sprog, sam- 
arbejde, overblik og kommunikation. Vi kæmper 
mod andre hold og deltager i turneringer.
Lektor på SDE Ahmed Avdagic 
Tor. 16 - 18.45  
Syddansk Erhvervsskole - Munkebjergvej 130 
(bygning 1A)

 ŇE-SPORT
Hvad er forskellen på at spille computer og på 
at game? Som gamer spiller man dedikeret og 
fokuseret, på et højere niveau. Vi vil arbejde 
med at forbedre os som spillere, ved at forbedre 
vores personlige egenskaber, som fx kommu-
nikations- og lederskabsevner. 
Gamer Andreas Laforce 
andreaslaforce1993@gmail.com 
Ons 17.30 - 20.15  |  UC SydVest, Bergendals Allé 2

E v e n t s

 ŇLAN2GETHER
Du kender konceptet fra Gaming2Gether: 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 er der film og popcorn.
Lektor på SDE Ahmed Avdagic 
Fre 29. okt. 19 - 07 
SDE - Munkebjergvej 130 (bygning 1A)

 ŇDUNGEONS & DRAGONS
En fortælling i en verden med drager, dæmoner, 
elver og trolde. Det eneste du skal komme med, 
er dig og din fantasi, så gør vi denne fortælling 
episk. Tilmeld dig og du kontaktes for planlæg- 
ning af første forløb.
Brian Nykjær 
UC Syd - Hjallese

 ŇESCAPE ROOM  
Her bliver du en del af arbejdet med at udvikle 
et Escape Room. På holdet er der plads til alle 
med en “skæv” tankegang, men også for dem 
der kan skrive den gode historie, så I sammen får 
udviklet et Escape Room, der kræver teamwork, 
tankekraft og kommunikation for at komme ud.
Mathias Andersen og Kim Lynbech  
Tor. 16.30 - 19.15  |  Søhusskolen - Bispeengen 3

 ŇFIGURMALING OG TERRÆN BYG 
Har du umalede figurer stående, som trænger 
til kærlighed, og mangler du måske bare motiva- 
tionen eller inspirationen til at gøre noget ved 
det? Vi maler vores figurer, udveksler tips og 
tricks, idéer til modifikationer og vi kan følge 
hinandens arbejdsprocesser. Vi kan også plan- 
lægge og skabe dioramaer eller terræn til 
spillebordet. Alle typer miniaturer er velkomne, 
hvad enten det er Bandai Mechs, Warhammer 
40.000, Flames Of War, Maschinen Krieger eller 
andet.
Malte Y. Eskestad, malteeskestad@hotmail.com 
Tir. 16 - 18.45   |  Ungdomshuset

 ŇVR 
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. Arnklit 
hanni@odense.dk 
Tir. 19 - 21.45  |  Ungdomshuset

 ŇFIFA-ATLETERNE
Skal du være god, 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.
Eric Bodjo 
Hold 1: Ons. 17 - 20.40. Hold 2:  Tor. 17 - 20.40 
UC Camp U, Risingsvej 118

98



   Iværksætteri  
 & innovation

 ŇHÅNDVÆRKER
Drømmer du om at prøve kræfter med et hånd-
værksfag fx: Tømrer, murer, elektriker, industri- 
tekniker. Så er her en god mulighed for at få 
testet dine skills. Vi besøger teknisk skole og  
ser i praksis, hvad man laver på håndværks- 
uddannelserne og hører om løn under uddannelse 
og de friere arbejdsforhold.
Tømrer Rasmus Rosenberg Jensen 
rasmusrosenbergjensen@gmail.com 
Lør. 20. nov.

 ŇVÆRKSTED FOR HÅNDVÆRK
Vi har åbnet, udvidet og kraftigt opgraderet  
Ungdomshusets værkstedkælder, så faciliteten 
nu kan være en ramme for en række håndværk 
og unge projekter. Du får muligheden for at 
flexe mellem forskellige håndværksfag. 

LÆDER
Du lærer at lave produkter i skind, læder, 
pels, der er syet, præget, nittet og farvet f.eks. 
punge, kortholder, bælter, taske, 

METAL
Smede, svejse, lodde, file, slibe og polere 
forskellige metaller til f.x en Thors hammer, 
økser, knive smykker, spænder.

TRÆ
Med en række forskellige træbearbejnings- 
værktøjer, kan du f.eks. lave en dolk, skære-
bræt, bord, hylder, spil, kunsthåndværk i 

forskellige træsorter, 
Tømrer Rasmus Rosenberg Jensen  

rasmusrosenbergjensen@gmail.com 
Tor. 18.30 - 21.20  |  Ungdomshuset

H Å N D V Æ R K   BYENS UNGE 2021/22 BYENS UNGE 2021/22  I V Æ R K S Æ T T E R I  &  I N N O V A T I O N

 Ň IVÆRKSÆTTER 
Entreprenørskab 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. Aktiviteter kan både være en 
forretning, eller sociale events som en støttefest. 
Målet er at deltagerne, skal skabe mere værdi 
for sig selv og andre. En proces hvor du ser 
muligheden, får en idé, gennemfører den. 
Tor. 18 - 20  |  Coworking Plus, Kochsgade 31 D.

Erfaringer med samarbejde, projektudvikling, fundraising,  

     foreningsdemokrati og kreativ opgaveløsning, der kan  

bruges som iværksætter, i projektstyring og opstart af 

       egen virksomhed og meget mere 

 Ň IVÆRKSÆTTERI
Går du med en skabertrang i maven eller en 
masse idéer for at ændre eller forbedre noget i 
verden eller lokalområdet. Vi sætter fokus på, 
og “strøm” til, din ide. Vi skal idégenerere, ud-
vikle og skabe sammen, og forhåbentlig se den 
blive til virkelighed og skabe værdi for andre. 
Morten Relster 
Tir. 16 - 20 (i ulige uger) 
Sct. Hans Skole, Skibhusvej 188

 ŇUNG MED MENING 
Ungegruppe for dig med lyst til medindflydelse 
og gennemførelse af egne ideer og projekter til 
gavn for byens unge. Se mere om fællesskabet 
“Ung Med Mening” på facebook. 
Projektmedarbejder Khazar Mohammadi m.fl.,  
Fre. 18 - 21 og andre tidspunkter efter aftale. 
UC Syd, Hjallese & UngOdense, Niels Bohrs Allé 210

 ŇDESIGN OG TEKSTIL 
Lav lækkert og billigt tøj til dig selv ud fra dine 
egne ideer til design. Lær syteknikker og at 
bruge symaskine og overlock. 
Sylvia Meier, sylviameier15@gmail.com 
Tor 19 - 21.45  |  Ungdomshuset 

E v e n t s

 ŇDANMARKS IVÆRKSÆTTERUGE
Global Entrepreneurship Week også kaldet 
iværksætteruge afholdes den 8. - 14. nov. som 
en del af et globalt netværk, hvor mere end 170 
lande sætter fokus på iværksætteri og bære- 
dygtighed. Iværksætterhuset CoworkingPlus 
og UngOdene samarbejder om, at organisere 
events under iværksætterugen særligt målrettet  
skoleelever og studerende. Følg ”Byens Unge” 
på Instagram.

 ŇPROJEKTKUVØSER 
Til unges projekter, events eller fest. Realisér 
din idé, der gør en forskel i Odense. Projektku-
vøsen er en base med hjælp til at realisere din 
idé. Du kan få hjælp fra puljen “Ungestøtte”. 
Her er det enkelt at søge økonomisk støtte, op 
til 5.000 kr, til kultur, sociale formål eller fælles- 
skaber. Ungdomshuset har muligheder for at 
støtte jeres projekt med udstyr, hjælp og lokaler.
Kontakt Ungdomshusleder Karsten Damgaard 
kada@odense.dk, og få rammer til at komme i gang.

 ŇSTART FIRMA
I et koncentreret forløb lærer du alt om, hvad 
der skal til for, at du kan starte et lovligt firma. 
Regler, registreringer, tilladelser, skat, moms, 
revison, bank, planer. Der gives tips og råd om 
faldgruber og god stil. 
Undervisere fra iværkætterhuset Coworking Plus  
2 lørdage 10 - 16. Første gang den 25. okt.  
Coworking Plus, Kochsgade 31 D.

Håndværk
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 ŇUGANDA, PROJEKTARBEJDE
Informationsaften om dine muligheder for at 
deltage i projektarbejdet mod HIV/AIDS blandt 
børn og unge i Uganda i samarbejde 
med unge ugandere samt mulighed for  
projektrejser til Uganda i Afrika.  
Forældre er også velkomne.
Mads Dilling Eltved, mads33d7@appsodense.dk 
Infomøde søn. 20. sept. 19 - 21 
Underværket - Salen, Danmarksgade 10 D 

 ŇDFUNK 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 verden. Alle kan byde 
ind med opskrifter eller forslag til menuer. Vi laver 
alt fra litauisk, fransk og syrisk mad - i et åbent 
fællesskab, hvor vi løfter i flok og alle bidrager 
til både madlavningen, opvasken og hyggen. 
Dansk Flygtningehjælp Ungdom Odense.  
Tovholder Maria, fyn@dfunk.dk 
Hveranden tirsdag 17 - 21  |  Ungdomshuset

 ŇPEN PAL 
Få en penneven i USA, Sydafrika, Argentina, 
New Zealand eller i et af de andre 36 lande, 
hvor The Clubhouse har afdelinger. Verden er 
stor, og der findes spændende og anderledes 
kulturer, som man kan lære en masse af. En 
penneven giver øvelse i at skrive og læse et 
fremmedsprog. Du lærer om andre lande og får 
nye venskaber.
Julie Kæthe Niebuhr, julie-niebuhr@hotmail.com 
Kontaktid ons. 17 - 19 på Ungdomshuset  
Infoaften  6. Sept. 19 - 20  |  Ungdomshusets Café 

 ŇUNG 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 Maria, fyn@dfunk.dk 
Første infoaften ons. 22. sept. 19  
Ungdomshuset 

 ŇHÄNDE HOCH 
Dansk-tysk kulturfestival i Odense.  Hände Hoch 
bliver videreført i 2021 med en kavalkade af dansk 
/ tyske events. Talks, forfattere, politikere og kultur- 
personligheder, kulturprojekter med gymnasier 
og folkeskoler. Tyske menuer på restauranter, film 
og koncert, demo af det nyeste fra tysk industri, 
markeringer af Krystalnatten og Murens fald, ud-
stillinger m.m. igennem 2 uger  - uge 45 og 46  - fra 
8.-20. november.  Hände Hoch er arrangeret med 
støtte fra Goethe Instituttet,  Den tyske ambassade, 
SDU, BKF og Ungdomshuset. 
www.handehoch.dk

 ŇHAMBURG - 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@outlook.dk  
30. okt. 6 - 24. Afgang fra Ungdomshuset 

 ŇODENSE-ART-BERLIN
En helt særlig tur med fokus på gadekultur, 
streetart og anden kunst. Vi kører af sted i mini-
busser og har tre overnatninger i Berlin.  
Deltagerbetaling: 1200.- (max. 15 deltagere). 
Undervisere: billedkunstner og kunstpædagog  
Gitte Skovmand samt kunstner og skulptør Jesper 
Carstensen.

10.- 13.apr. 2022

 ŇFODBOLDTUR HAMBURG HSV
Dagstur hvor vi både besøger fodboldakademi 
for unge talenter, og ser HSV i kamp på legen- 
dariske Volksparkstadion, typisk med 57.000 
tilskuere. Pris 150 kr.
Jan Mikael Hansen m.fl. Du kan forhåndstilmelde 
dig nu, og få besked/lave endelig tilmelding når vi har 
turneringsprogrammet.

 ŇHÅNDBOLDTUR FLENSBURG
Dagstur hvor vi møder tyske fans eller sports-
presse med snak om betydningen af håndbold 
i byen, og de mange danske spillere igennem 
tiden. Vi skal også se bundesligakamp på hjem-
mebanen i “Hölle Nord” med 6.000 andre i den 
intense hal. Pris 100 kr.  
Jan Mikael Hansen m.fl. Du kan forhåndstilmelde 
dig nu, og få besked/lave endelig tilmelding når vi har 
turneringsprogrammet.

 ŇLONDON HOMESTAY
Her er din mulighed for at opleve en helt ander- 
ledes 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), 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. Pris ca. 3.800 kr. 
Jacob Fløjstrup og Benedikte Holm Jensen 
Infomøde man. 20. sept. 19 - 21 
Underværket - Salen, Danmarksgade 10 D 

 ŇPARIS I PÅSKEN 
Kulturel studietur til byernes by i påskeferien 
2022. Oplev Eiffeltårnet, Triumfbuen og café- 
livet i det berømte Latinerkvarter, guidet tur på 
det berømte Orsay-museum og evt. et 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. 3.500 kr. 
Marianne Kærslund, mariannekaerslund@gmail.com & 

Heidi Pedersen, heidisegalt@gmail.com  

10. - 13. apr. 2022 

Tilmelding inden: 15. sept. 2021  

Infomøde tor. 23. sept. 2021 17 - 18 

Giersing Realskole, Nonnebakken 7-9.

I N T E R N A T I O N A L T  &  R E J S E R   BYENS UNGE 2021/22

Gennem “Hände Hoch - Dansk tysk kulturfestival” og ture til Hamburg 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 tilgængelige i Tyskland. 

Trendy Tysk Rejser & tureInternational  
solidaritet

Udlandsoplevelser modner din personlighed, giver udsyn og forståelse   af egen og andres kulturer og en  

   bevidsthed om at livet kan leves på andre måder end den danske.  

        Forbered dig på at leve og handle i et globaliseret internationalt   samfund med konkurrence,  

              men også med   gensidig afhængighed.

MERE INTERNATIONALT & REJSER PÅ NÆSTE SIDE  →

& rejserInternationalt
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E v e n t s

 ŇALLE KAN FÅ ET LIV UDEN ANGST 
Oplever du at være bekymret, have tankemylder, 
føle dig overvældet og ked af det, så det forhindrer 
dig i at have et godt liv? Måske forhindrer det 
dig også i at komme nok i skole? Du kan 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 
Man. 15.30 - 17.30  |  Ungdomshuset 

 ŇHÅR, MAKEUP & HUDPLEJE
Løbende workshops med undervisning i grund- 
læggende hud- og hårpleje, og “kunsten” at 
lægge en god makeup. Tilmeld dig og du bliver 
løbende orienteret om datoer og indhold for 
årets workshops, hvor deltagerne vil få egne 
små “make-up kit” at arbejde med. 
Mie Stein m.fl. 
Ung Odense, Niels Bohrs Allè 210

 ŇMILIFE / HVAD KAN JEG BLIVE
Er du i tvivl om, hvad vej du skal gå efter fol-
keskolen? Hvad kan man egentlig blive til eller, 
hvordan finder man rundt i uddannelsesjunglen. 
Med et karriereboost og vejledning kan du selv 
finde frem til svaret. Gennem praktiske øvelser 
lærer du dig selv bedre at kende og bliver rust-
et til at vælge din vej. 
En weekend eller fx 3-4 aftener i efteråret eller 
foråret inden studievalg. Dato meldes ud i for-
hold til, hvordan det passer med skolerne.
Bianca Giese og Asem Jomaa 
Dage/tider aftales nærmere efter tilmelding 
Camp U, Risingsvej 118 

 ŇGØR DET SELV NATURKOSMETIK 
Diverse renseprodukter, cremer, læbepomader, 
lipgloss mm. Kom til nogle koncentrerede timer 
i hudplejens tegn, og lær en masse om, hvordan 
du selv kan fremstille produkter, der er helt 
uden alle de skadelige eller bare ligegyldige 
produkter og fyldstoffer, men i stedet for ude- 
lukkende baseret på de gode olier, vitaminer og 
virkestoffer fra naturlige råvarer.
Lone Christiansen, cremecompagniet@mail.dk 
Lør. 4. & 11. sept. 12 - 14.45  |  Ungdomshuset

 ŇLAV DIN EGEN SÆBE
Tag din egen form med, og så laver vi den 
dejligste sæbe fra bunden baseret på gode 
naturlige produkter.
Anna Ellegaard, annaellegaard@hotmail.com 
Lør. 18. sept. 12 - 16.30 |  Ungdomshuset

E v e n t
 ŇVESTSAHARA

Afrikas sidste koloni. Global Aktion og “For-
vandlende Fortællinger” giver ordet til tre unge 
saharawier fra Vestsahara, der fortæller personlige 
historier om konflikt og menneskerettigheds- 
overtrædelserne i Vestsahara.  Et afrikansk land, 
der forsat er koloniseret af en brutal marokkansk 
besættelse. I 45 år har 150.000 saharawier, Vest-
saharas oprindelige befolkning, boet i flygtninge-
lejre i Saharas golde ørken.Fortællekaravane 
med Saharawi-te og fotoudstilling.
Ons. 6. okt. 19 - 21 |  Ungdomhusets Café

 ŇRAFTINGTUR TIL SVERIGE
Styr en gummibåd igennem fossende vand-
fald og oplev rå natur. Om aftenen hygger vi 
omkring bålet. Datoer: 16. - 19. okt. I bliver 
indkaldt til et informationsmøde. Pris: 500 kr.
Friluftsinstruktører Palle Lindvig og Claus Hansen, 
skovogfritid@live.dk

 ŇSKI- 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 tir. 21. sept. 16.30 - 17.30  |  Spillestedet

I N T E R N A T I O N A L T  &  R E J S E R   BYENS UNGE 2021/22

 ŇSKØNHEDSKLINIK 
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 
Tir. 16 - 18  
LidaMatin Skønhedsklinik, Middelfartvej 94

K R O P  &  V E L V Æ R E   BYENS UNGE 2021/22  

 ŇBLIV MODIG -  
NÅR DU ER BEKYMRET

At være bekymret, er ganske normalt og nogle 
gange mister du fodfæstet, når bekymringen 
tager over, og du føler dig frustreret, stresset og 
får negative tanker, du ikke kan slippe. Hvorfor 
ikke være modig og gøre det du i virkeligheden 
ønsker at blive god til; at tale om eksamen, 
ensomhed, fremtiden, om jeg er 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 modig og blive 
gode venner med og acceptere din bekymring. 
Særligt tilrettelagt tilbud med max. 12 deltagere. 
Se meget mere på hjemmesiden!
ICF Coach Flemming Petersen 
Intromøde tir. 31. aug. & tir. 7. sept. 18.30 - 20 
Danmarksgade 10 D

Rejser & ture 

 ŇSKITUR TIL TYSKLAND 
Vi skal ned og have en hel dag fyldt med fede 
skioplevelser i Snowdome ved Hamborg for 
både nybegyndere og øvede. 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-Midtfyn Ungdomsskole 
m.fl. Pris 375 kr.
Søren Schougaard m.fl.  
Du kan forhåndstilmelde dig nu, og få besked/
lave endelig tilmelding når vi har nyt fra centret om 
kommende sæson 

& velvære  Krop 
 ŇMODELFOTO

Oplev at være model for en dag. Vi mødes, 
bliver top stylet og får taget et perfekt foto af 
en super fotograf.
Koordinator fotograf Hans Chr. Arnklit,  
hanni@odense.dk 
Infomøde 22. sept. 17 - 18. Fotosession 2. - 3. okt. 
Ungdomshuset

Fortsat fra forrige side
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 ŇFEMI FESTIVAL 
Vær med til at organisere Femi Festival 2022. 
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 noget bestem-
mer, hvad der skal ske. Vi glæder os sådan til at 
møde jer! 
Maria Friis, mnh@odense.dk. 
Første møde tir. 21. sept. 19 - 20  |  Ungdomshuset

E v e n t s
 ŇSCENECREWET 

Stagehands, lyd, lys, regi og backstage. Crewet 
lærer det hele og er med til det meste - musi-
cals, festivaler, clubevents og turné. 
Carsten Moth Bech, cmb@ungodense.dk.  
Ons. 16 - 18  |  UC Spillestedet 

 ŇUNGEGRUPPEN SØHUS
”Fremtidens skole og lokalsamfund”. Vil du 
deltage i udvikling af et ungemiljø i forbindelse 
med at Søhusskolen skal moderniseres. Det 
bliver udvikling af ungemiljøer, både inde og 
ude, på og omkring Søhusskolen. Kom frisk og 
vær aktiv i lokalsamfundet
Kim Lynbech, kimlynbech@pc.dk 
Tor. 16 - 17.50  |  Søhusskolen, Bispeengen 1

 ŇUNGEMILJØET PÅ SØHUSSKOLEN
Du tilbydes på tirsdage Lydstudie, Filmproduktion 
og Foto med Anders Ockholm, Trines køkken 
med Trine Juul og Band med Kim Lynbech. Her 
skal vi hygge os sammen og blive bedre til at 
klippe, colorgrade, texte film og fotos, spille i 
band og indspille i lydstudie, eller lave god mad 
i Trines køkken. Vi spiser selvfølgelig sammen – 
når maden er klar.
Trine, Anders eller Kim 
Tir. 17 - 21  |   Søhusskolen, Bispeengen 1

 ŇKULTURPAS 
Vi mødes og planlægger sammen et forløb med 
fællesskab omkring teaterforestilling, biograf-
film og kunstudstilling m.v. Pris kr. 100.
Projektmedarbejder Khazar Mohammadi m.fl. 
Planlægningsmøde tir. 28. nov. 17 - 18.30 
UngOdense, Niels Bohrs Allè 210    

 ŇVÆRKSTED & MARKEDSDAG
Få gamle genstande til at leve igen og spar 
på miljøet. Har du noget, der ved hjælp af 
en kærlig hånd kan shines op og sælges til 
Markedsdag Bellinge, kan du tilmelde dig 
Værkstedet på Bellinge, hvor der er lokaler, 
værktøj, vejledning og hjælp til at istandsætte 
ting, du ellers ville have smidt ud. Du kan stå for 
en bod, hjælpe ved planlægning og afvikling af 
markedsdagen.
Eddie Mochia, emo@odense.dk. 
Infomøde tir. 31. aug. 17. 
Bellinge Idrætscenter, Sædekildegårdvej 4

 ŇODENSE TEATER 
Komme med ungdomsskolen i teatret til flere 
af årets forestillinger. Se mere på hjemmesi-
den om de enkelte forestillinger. Mulighed for 
rundvisning “bag om scenen”, snak med med-
virkende skuespillere og instruktør m.v. sammen 
med andre teaterinteresserede unge. Pris kr. 40
Jan Mikael Hansen m.fl.,  

Jul på slottet: 9. nov.  

Laser & Pjalter: 22. feb. 

Elektra: 28. mar.  

Odense Teater  

 ŇTT - TØSE TIRSDAG 
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 
Tir. 15 - 17.45  |  Ungdomscenter SV 

           Indsigt i kulturelle fænomener er nødvendigt for at  

   kunne navigere i en stadig mere kompleks verden.  

     Oparbejd kompetencer og alsidig viden til at kunne 

begå dig i mange forskellige og skiftende miljøer.

 ŇGARDEROBESKABET
Verden er lidt sjovere med magi og drager. Men 
hvordan ser sådan en verden ud? Vil du være 
med til at udforske de magiske universer i bøger 
og film, og have hjælp til at udvikle din egen 
verden, måske til en bog eller en Dungeons & 
Dragons kampagne, så er du velkommen i det 
magiske garderobeskab!
Bachelor i Litteraturvidenskab og fantasy-nørd 
Josefine Larsen. 
Tor. 18 - 19.50  |  Underværket, Danmarksgade 10 D 

 ŇKLUBBEN 
9. og 10. klasse er ofte et vendepunkt i livet, 
hvor man lige pludselig skal til at tage stilling til 
uddannelse og voksenliv. Der kan være mange 
personlige udfordringer, og det kan godt være 
uoverskueligt, men ganske naturligt at du ikke 
har svar på alting. Her er nærværet til dig selv 
og hinanden i fokus, og du kan få hjælp til alle 
de valg du står overfor. En ugentlig klub for 
både drenge og piger, et frirum hvor vi kommer 
for at hygge os.
Nina O. Christensen, nina_ nynne@yahoo.dk 
Ons. 17 - 19.45  |  Ungdomshuset

 ŇKREATIV SKRIVNING POETRY SLAM
Bliv ekspert i at få idéer, skrive, øve og performe 
poetry slam tekster! Vi arbejder med konkurrence- 
teknik, og hvordan man får mod til at stille sig 
op på en scene og læse højt for et publikum. 
Vi runder af med, at de der har lyst optræder og 
får deres tekster optaget og/eller uploadet.
DM-mester i poetry slam, ord- og scenekunstner 
Emil Nygård. 
Man. 18.30 - 21.15 
Underværket, Danmarksgade 10 D 

 ŇKREATIV SKRIVNING SOME
Bliv mester i at lave SoMe indhold, der giver 
likes og følgere! Vi skriver og producerer ind-
hold til sociale medier. Få idéer til YouTube- 
videoer, skriv manuskripter, optag det lækkert. 
Skriv tekst til billeder. Tag fede billeder til  insta-
gram, snapchat, tiktok, osv. 
Medievidenskabsuddannede, ord- og scenekunstner 
Emil Nygård 
Ons. 18.30 - 21.15 
Underværket, Danmarksgade 10 D

 ŇPÅ VEJ | UDDANNELSESVALG
Fysiske og digitale workshops med fokus på 
forskellige emner, som kan være gode at have 
med i overvejelserne omk kommende uddannelse. 
Vi kan besøge uddannelsessteder og virksom-
heder. Læs mere på hjemmesiden.
Jan Mikael, Khazar Mohammadi m.fl. 

 ŇPÅ VEJ | PRIVATØKONOMI   
Workshops med fokus på forskellige emner, 
som kan være gode at have en basisviden om 
nu, eller når du flytter hjemmefra; det at lægge 
et budget, skat, opsparing, låneformer, læs en 
lønseddel m.v. Læs mere på hjemmesiden.

 ŇPÅ VEJ | 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 m.fl. 
Første gang lør. 25. sept. 9 - 13 
UngOdense, Niels Bohrs Allè 210  

 ŇSKIBHUSFESTIVAL 
For alle. Ungdomscenter 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”. 
28. aug. 12 - 15  |  UC Skibhus, Victoriagade 33

 ŇFORFATTERSKOLE-CAMP 
2021. Har du en forfatter gemt i maven, vil 
Odenses officielle forfatterskole-camp lige være 
noget for dig. På campen skal vi hygge os, lære 
om forskellige skriveteknikker og på udflugt. 
Campen afholdes over to weekender i det sene 
efterår, og afsluttes med en udgivelse af jeres 
novellesamling, der kommer til udlån på alle 
Odenses biblioteker. Deltagerbetaling 300 kr. 
der dækker mad, udflugt, udgivelse og alle 
undervisningsmaterialer. 

Weekend 1 
Lør. 6. nov. 10 - 18 samt søn. 7. nov. 10 - 16 
Her er der skriveøvelser samt udflugt.  

Weekend 2 
Lør. 4. dec. 10 - 18 samt søn. 5. dec. 10 - 16 
Her skrives novelle til novellesamlingen. 
Heidi Segalt og Claus Lohman.  
Infomøde om campen man. 20. sept. 19 - 20.30 
Underværket, Danmarksgade 10 D

 ŇJULETUR TIL KØBENHAVN 
Tivoli har fortryllende julelandskaber, lys og 
karruseller. Shop i hovedstadens high street 
butikker. Pris 200 kr. inkl. entre. 
Turleder Ulla Christiansen, ulsande@outlook.dk,  
27. nov. 8 - 21. Afgang fra Ungdomshuset 

Kultur
1716



Bliv en del af et spændende kunstmiljø.  
Et kreativt fællesskab der hele tiden udvikler sig i tæt dialog med brugerne.  

Re-/design og sy dit eget tøj. Brug smykkeværkstedet. Afprøv dekorationsbeton, glas, 

tin, filt, linoleumstryk & formstøbning. Tegn og mal og mød flere spændende under-

visere, blandt andet fra Odenses kunstmiljø.  

Se mere om stedet og specialfolder på Kunststationens facebookside.  

Åbent flere af ugens dage med workshops igennem sæsonen. 

kunststationen - Fruens Bøge
E v e n t s   BYENS UNGE 2021/22   K U N S T  &  D E S I G N

MERE KUNST OG DESIGN PÅ NÆSTE SIDE  →

K U N S T  &  D E S I G N   BYENS UNGE 2021/22

 Ň   KUNSTSTATIONEN - ONSDAG
Dygtiggør dig og bliv inspireret af maleri, 
tegning, skulptur og collage. Desuden kan du 
arbejde med værker til De Unges Forårsudstilling 
2022. 
Vibeke Feldt, vibe6007@appsodense.dk 
Ons 18 - 21.30  |  Kunststationen, Fruens Bøge Skov 2

 ŇDIGITAL BILLEDKUNST  
Du lærer at skabe kunstværker på forskellige 
digitale platforme udelukkende med apps og 
platforme, der er gratis tilgængelige, så du vil 
også selv kunne arbejde videre efter kurset. Vi 
arbejder både med figurer, abstrakt, portrætter, 
og meget mere. Du kan printe værkerne ud som 
plakater til værelset. 
Billedkunstner Sigrid Stougaard 
sigridstougaard@gmail.com 
Første forløb lør. 9. & søn. 10. okt. 10 - 15 
        UngOdense, Niels Bohrs Allé 210

 ŇGULD WEEKEND
Vær med på en hel unik weekend, hvor du lærer 
simple forgyldningsteknikker med bladguld og 
forgyldning, så du straks kan gå i gang med at 
“forgylde” din verden. Brug det som effekt i 
maleri eller tegning. Lav gyldne mønstre på dine 
sko, en stol, en æske eller giv dit skateboard 
lidt ekstra “bling” – mulighederne er mange. 
Billedkunstner Sigrid Stougaard 
sigridstougaard@gmail.com 
Første forløb lør. 9. & søn. 10. okt. 10 - 15. 
Kunststationen, Fruens Bøge Skov 2

 ŇWORKSHOP
Lær at tegne Animé. Gaveværksted. Lav værker 
til De Unges Forårsudstilling. Rumdesign. Digital 
billedkunst. Forgyldning. Besøg udøvende kun-
stnere. Se mere på vores hjemmeside, 
Sif Høg, Sigrid Stougaard,  m.fl.,  
Lør. 9 - 17 og efter aftale 
Kunststationen, Fruens Bøge Skov 2

 ŇYOUNG ARTIST - UGE 42
I efterårsferien kan du lave værker til udstillingen 
Young Artist - De Unges Forårsudstilling  
10.- 17. feb. 2022 på Odense Rådhus. 
Vibeke Feldt 
18. - 20. okt. 10 - 15  
Kunststationen, Fruens Bøge Skov 2 

 ŇNBA - KUNSTWEEKEND 
Vær sammen med andre kunstinteresserede 
unge, og lad dig inspirere og bliv undervist af 
flere af vores egne kunstlærere, samt udøvende 
og lokale kunstnere. Se mere på hjemmesiden 
om de enkelte weekends. 
Første gang 27. - 28. nov. 9 - 18 
Ung Odense, Niels Bohrs Allé 210. 

 ŇRE:LOVE 
Vær med på Instagramtrenden og giv nyt liv til 
genbrugsfund. Sy kjoler, skjorter og tasker af 
dine genbrugsfund. Mette har forskellige idéer, 
som bliver sendt ud før workshoppen. Du kan gå 
på jagt i dit lokale genbrug, så du har det hele 
klar til kursusdagen. Du skal kunne sy en lille 
smule for at få mest ud af workshoppen. 
Mette Lundstad 
Lør. 18. sept. 10 - 16  |  UngOdense, Niels Bohrs Allé  210 

 ŇNBA - FOTO GALLERI “2021”
Deltag i “årets” fotoudstilling, hvor vi inviterer 
alle jer til igennem fotografiet at sætte fokus 
på tanker, følelser, håb og det I hver især er 
optaget af i året 2021. Se mere på hjemmesiden 
omkring tilmelding, upload og få muligheden for 
at få trykt dit billede i god kvalitet til udstillingen 
i december måned. 
Martin Nordsof, Jan Mikael Hansen 
UngOdense, Niels Bohrs Allé 210

 ŇON-LINE KUNSTUDSTILLINGER
Tilmeld dig og få løbende invitationer til at 
uploade værker i vores digitale kunstgalleri. 
Der vil være udstillinger efterår, vinter, forår og 
sommer. Se mere på hjemmesiden eller Young 
Artist facebook. 
Gitte Skovmand, Jan Mikael Hansen.

 ŇDESIGNPROCESSER 
Går du med en designer i maven, så er 
workshoppen til dig. Vi arbejder med design-
processer, og hvordan man designer tøj eller 
tekstilkunst inspireret over og imellem to 
kursusgange. 
Mette Lundstad. 
Lør. 27. nov. &  lør. 22. jan, 10 - 14  
UngOdense, Niels Bohrs Allé  210  

 ŇS.T.R.I.K - 3 WORKSHOPS 
WORKSHOP 1 Begynder
Vil du gerne lære at strikke fra bunden? Så 
er denne workshop lige dig. Der vil være et 
inspirationsoplæg til at starte med, og en 
gennemgang af hvad man kan strikke. 
Lør. 2. okt. 10 - 16  

WORKSHOP 2 Bliv bedre til strik 
Vi skal strikke efter diagram, udtagninger, 
indtagninger, German shortrows og italiensk 
aflukning. Det kan være utrolig nemt at strikke 
efter et diagram, især når man ved hvordan man 
gør. Vi gennemgår tips og tricks til hulmønster. 
Lør. 13. nov. 10 - 16  

WORKSHOP 3 Strik for øvede
På denne workshops skal vi lære patent. Der vil 
være et inspirationsoplæg til at starte med. 
Lør. 15. jan. 10 - 16  

Mette Lundstad

UngOdense, Niels Bohrs Allé 210 

 ŇSOKKE WORKSHOP
Denne workshop er til dig der gerne vil lære at 
strikke sokker. Vi går i gang med Petite Knits 
”everyday socks”. Du skal kunne strikke ret, 
vrang og udtagninger! 
Mette Lundstad,  
Lør. 5. feb.  |  UngOdense, Niels Bohrs Allé  210

 ŇYOUNG ARTIST
De unges forårsudstilling 2022. Alle unge med 
sans for, og lyst til kunst, skal have mulighed for 
at udstille i egen by. Er du mellem 13 og 19 år kan 
du indlevere tegninger, akvareller, oliemalerier, 
fotos, videokunst, grafik, tekstil, skulpturer osv. 
Som en del af Ungdommens Vårsalong sammen 
andre ungdomsskoler, har vi muligheden for at 
få udtaget værker til den efterfølgende fælles 
udstilling. Årets Tema offentliggøres i august på 
hjemmesiden og Young Artist facebook. Alle der 
ønsker at deltage i årets udstilling på Odense 
Rådhus (10.- 17. feb.), skal tilmeldes senest tir. 
1. feb. på vores hjemmeside. Her kan du også 
se mere om udstillingen, herunder gallerier fra 
tidligere års udstillinger.
Yderligere info: Gitte Skovmand 22 21 88 85 eller  
Jan Mikael Hansen 23 39 99 15

 ŇDESIGN & PORTFOLIO 
Vil du søge ind på en af Danmarks videregående 
kreative uddannelser inden for design, arkitek-
tur, kunst, animation, illustration eller tilsvar-
ende, og har du brug for hjælp og vejledning? 
Vi arbejder med dit kreative portfolio og du 
får feedback på dit eksisterende arbejde. Der 
vil også være en gennemgang af forskellige 
design-stilarter og genrer, samt introduktion til 
forskellige designmetoder.
Malte Y. Eskestad, malteeskestad@hotmail.com  
Tor. 19 - 21.45  |  Ungdomshuset

 ŇDESIGN & SYNING | BELLINGE 
Kan du godt lide at sy eller vil du gerne lære 
det. Du køber selv stof og tilbehør til det du 
gerne vil lave. Jeg har en del blade med møn-
stre, 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 
Man. 15.30 - 18.15 
Rasmus Rask-skolen, Brændekildevej 30

 ŇKREACAFÉ
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 
Tor. 17 - 19.45 – Ubberud Skole, Ubberudvej 30

 ŇKREACAFÉEN 
Her kan du lære at hækle, og med 
tiden vil vi også kigge nærmere 
på, hvordan man strikker. Vi 
har generelt fokus på bæredyg-
tighed, så når vi skal øve os i at 
sy, vil vi starte op med redesign 
og give det gamle tøj ”nyt liv”. 
Sabina Hovgaard 
Ons. 18 - 21  |  UC Hjallese
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I Seden finder du  kunstmiljøet Laden og i centrum Østre ArtLab. 
Her er højt til loftet og plads  
til både dine stille og vilde  kunstidéer. 

 Ň I HÆLENE PÅ SKAGENSMALERNE
Weekendkunsttur hvor vi træder ind i Skagens- 
malernes 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.
Blledkunstner og kunstpædagog Gitte Skovmand 
Fre. 10. - søn. 12. jun. 

K U N S T  &  D E S I G N   BYENS UNGE 2021/22   BYENS UNGE 2021/22   K U N S T  &  D E S I G N

Du kan arbejde med næsten alt indenfor 

maleri, tegning, mixed media, skulptur 

og design.

Billedkunstner og kunstpædagog Gitte Skovmand samt kunstner og 
skulptør Jesper Carstensen. 

Laden, Krogsløkkeparken 4-6  |  Østre ArtLab, Danmarksgade 10

 Ň  GRAFFITI
Vil du male fede bogstaver og sjove figurer 
med spraydåser, så er her holdet for dig! Lær 
graffititeknikker og lad tegneseriefigurer eller 
dine skitser komme fra papiret til muren. Arbejd 
alene eller sammen med andre. Her kan du prøve 
graffiti af, hvis du er helt ny, eller udvikle dig, hvis 
du har lidt erfaring. Vi tager udgangspunkt i hver 
enkelt deltagers ønsker, og bruger masser af tid 
på at male.
Rafik Dam Pedersen 
Man. 16 - 18.45 
Lokale P, Østre Plads, Danmarksgade 10

 ŇKOSTUME OG UDKLÆDNING
Kunne du tænke dig at lave dit eget kostume? 
Om det er cosplay eller eget design, så er 
der hjælp at hente på kostumeholdet! Vi syr, 
limer, klipper, styler og hygger. Der findes ikke 
umuligheder, kun kreative løsninger!
Erfaren cosplayer Josefine Larsen, @JosieInTheRye 
Ons. 18 - 20.45  |  Underværket, Danmarksgade 10 D

 ŇKERAMIKVÆRKSTED 
Formgivning, fantasi og frirum, gå på 
opdagelse i lerets mange muligheder og lær 
keramikkens mange teknikker. 
Keramiker Charlotte Koch Jørgensen 
ck@charmadesign.dk 
Ons. 18 - 20.45  |  UC Højstrup 

 ŇKLASSISK 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 
Tir. 17 - 19.45  |  UC Højstrup, 

 ŇMALERI
Deltag på et unikt billedkunstnerkursus, hvor 
maleri med olie og akrylmaling er i centrum og 
du er en del af et kreativt inspirerende fælles- 
skab. Vi udstiller til Young Artist, Havnekultur- 
festival og HCA Festivals.
Maler og tegner Dan Eskekilde  
daneskekilde@gmail.dk 
Tir. 17 - 19.45  |  UC Højstrup

 ŇTEGN & 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  
daneskekilde@gmail.com & billedkunstner og 
grafiker Line Eskestad, lineeskestad@gmail.com  
Weekenden 9. & 10. okt. 10 - 16 
UC Højstrup 

UC Højstrup  
 Ň  KUNST OG KREATIVITET

Bliv en del af en kunstgruppe eller arbejd indi- 
viduelt. Vi vil beskæftige os med tegning, maleri 
og billedeudtryk som grafik, fotografi, collage og 
linoleumstryk. Vi laver idégenerering til Odense 
bys mange events som Tinderbox, Generator og 
gadekunst. Vi skal lære teknikker og materialer 
at kende undervejs igennem eksperimenter med 
forskellige udtryk. Vores tilgang på kurset er, 
at vi skal opbygge et skabende fællesskab i en 
tryg, humoristisk og legende atmosfære. 
Hans Arnklit, hanni@odense.dk  
Tor. 19 - 21.45  |  AtelierKant, Ungdomshuset 
 

 ŇBÆREDYGTIG TEKSTILDESIGN
Går du rundt med et ønske om at genbruge 
gammelt tøj, stof og garn og lave det om til nye 
spændende designs? Har du et ønske om at lære 
om bæredygtige teknikker, såsom upcycling, re-
konstruktion og zerowaste? Vi vil sammen finde 
på spændende projekter, lære om forskellige 
materialer og gennemgå håndværksmæssige 
teknikker på et niveau, hvor alle kan være med.
Lea Mose Svendsen, lea.mose.svendsen@gmail.com  
Tir. 19 - 21.45  |  Ungdomshuset

Atelier kant  

 ŇLINOLEUMSTRYK 
En nice måde at printe på. Det giver skarpe 
farver men også kunstnerisk orginalitet. Den 
kreative proces, hvor du får lov til at fordybe 
dig i materialerne. Vores trykplader er næsten 
samme størrelse som et postkort; 10,5 x 15 cm. 
Vi skærer vores designs i pladerne og trykker 
til sidst på papir. Vi ruller dem gennem tryk-
pressen, en tøjrulle fra 40’erne.  
Hans Arnklit, hanni@odense.dk 
Tir. 16 - 19  |  AtelierKant, Ungdomshuset

Laden &     Østre Plads
E v e n t s

 ŇKUNST- 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 oplevelser med god tid 
til fællesskab i bussen, sammen med andre 
kreative nørder. Efter tilmelding vil du løbende 
få tilbud om forskellige ture. Deltagerbetaling 
ved tilmelding 100 kr. pr. tur.
Gitte Skovmand, Jesper Carstensen m.fl., 
Lørdage efter aftale 9 -  ca. 17,  
Mødested er Østre Plads, Danmarksgade 10

 ŇART-LAB+
For dig som vil tage næste skridt med din kunst 
og har lyst at være med til at arrangere en kunst- 
udstilling.  Du kommer til at være med hele  
vejen fra idé til kunst, fra klargøring af værker 
og til overvejelser om titler, priser og modta-
gelse af gæster til fernisering.
Billedkunstner og kunstpædagog Gitte Skovmand 
start man. 8. mar. 16 - 18.45 
Laden, Krogsløkkeparken 4

 ŇLADEN ART | LAB 1 & 2
Tegning, akvarel, akrylmaleri og skulptur i 
Ladens kunstmiljø. Her er plads til stille og vilde 
ideer i et unikt fællesskab. Få coaching til din 
egen idé til dit værk er færdigt. Du bliver under- 
vist i forskellige kunstfaglige teknikker. 
Billedkunstner og kunstpædagog Gitte Skovmand 
samt kunstner og skulptør Jesper Carstensen, 
Art-Lab 1 Man. 15.30 - 18.15  
Art-Lab 2 Man. 18.15 - 21.00  
Laden, Krogsløkkeparken 4

Få hjælp af nogle dygtige undervisere fra det professionelle  

kunstmiljø. Dan nye venskaber, i en fælles interesse for kunst med 

afsæt i hyggelige og afslappede rammer. Det er i fejlen og  

eksperimentet at kunsten lever. Vi er sammen om det der lykkes, 

og sammen om det uperfekte. 

 ŇLADEN ART | LAB 3
Til dig, som er ny i Ladens kunstmiljø og vil 
prøve kræfter med maleriet. Du får hjælp til, 
at din idé bliver til kunst, og vi slipper det ikke, 
før du er tilfreds. Med masser af hygge og snak, 
finder vi vej med teknik og gode tips og tricks. 
Billedkunstner og kunstpædagog Gitte Skovmand 
Tir. 15.30 - 18.30  |  Laden, Krogsløkkeparken 4

 ŇØSTRE ART | LAB
Torsdagshygge i lange baner, med tegning, maleri og 
linoleumstryk.  Du udvikler dine skitser digitalt og i 
frihåndstegning, og vi henter inspiration ved besøg på 
bl.a. Kunstmuseet Brandts. Du bliver coachet fra idé 
til kunstværk og får kendskab til teknikker undervejs. 
Medbring gerne tegnetablets og computer. 
Billedkunstner og kunstpædagog Gitte Skovmand  
Tor. 16 - 19  |  Lokale P, Østre Plads, Danmarksgade 10

Halmhuset på Østre Plads
Et spændende læringsmiljø med fokus på grøn livsstil og bæredygtighed 

Vi er konstant i gang med at udvikle nye og interessante projekter, undervisningsforløb og events som 
fx. Festival for Fremtiden, Guldåren, udeområde med pizzabageovne og scene, Plastlab On Wheels og 
mange flere fede idéer til gavn for børn, unge og ældre. Kig forbi Halmhuset og hils på Anders og Susan, 
der meget gerne viser rundt og fortæller om alt det, der er gang i! 

Halmhuset blev opført i 2015 som et projekt af Odense Fødevarefællesskab i samarbej de med frivillige 
og med støtte fra “Fra Gade til By” for at vise, at man kan bygge et “rigtigt” hus i bæredygtige genbrugs- 
materialer. Det blev i 2016 flyttet til Østre Plads.

Kontakt: Anders Michelsen, 30 66 19 98 eller Susan Dam Andersen, 61 15 53 68 
Østre Plads, Danmarksgade 10
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 Ň3D 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 
kurgan@kurgan.dk 
Man. 16 - 18.45  |  Ungdomshuset 

 ŇANIMATION
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, An-
imate og After Effects mm.) og designer karak-
terer, illustrerer miljøer og skaber et produkt 
efter egen fantasi. 
Underviser tv- og kortfilmsproducer Henrik Sjørslev 
Start søn. 26. sept. 12 - 16 
Underværket, Danmarksgade 10

 ŇCOMPUTER BASIC &  
PROGRAMMING 

Computer Basics and Computer Programming 
using C++, Java, Python – the most popular pro-
gramming languages used in Robotic Industries. 
Programmer Neha Kane, neha.kane@gmail.com, 
Man. 19 - 21.45  |  Ungdomshuset 

 ŇCOMPUTER PROGRAMMING 
Intermediate level. The course includes data 
structures, handling databases and parallel 
programming. The programming level is worth 
to handle real life programming problems.
Programmer Neha Kane, neha.kane@gmail.com 
Tir. 19 - 21.45  |  Ungdomshuset

 ŇDIGITAL FOTOGRAFERING
Flere lørdagskurser hvor du vil få en grund- 
læggende forståelse af det digitale kamera og 
billedkomposition. Se uddybende beskrivelse på 
hjemmeside. 
Martin Nordsof m.fl. 
Første gang lør. 25. sept. 10 - 15  |  UC Tornbjerg

 ŇFILM 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 his-
torie, du gerne vil fortælle med din film.  Vi har 
kameraer og redigeringsudstyr, så du behøver 
ikke selv medbringe andet end dine gode idéer.
Anders Ockholm, anders@ockholm.com 
Tir. 17 - 18.50  |  Filmstudiet, Søhusskolen, Bispeengen 1

 ŇLOVE ELECTRON 
Kunstværker, der kan sættes strøm til vises på 
Kunstudstillingsbygningen Filosoffen.  
En udstilling med lys, installationer, elektronik, 
VR og lyd. Skaberne er unge med hjælp af 
kunstneriske projektmagere.  
Udstillingsperioden er 13. -22. jan. 2022. 
Vil du deltage med et værk; kontakt: Karsten 
Damgaard, kada@odense.dk
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The Clubhouse Odense
 

MakerSpace og medieværksted. Lav stort set alt, der involverer en computer

Robotter, kodning, plakater, flyers, film, lasercutting, programmering, spil, CNC fræser, 3D print,  
T-shirt tryk, installationer og meget mere. Det eneste, det kræver, er, at du har tid og lyst til at lære. 

Kontakt Isabella Tamara Ravn, istha@odense.dk, 63 75 68 20 
Man. - Tor. 16 - 21  |  Ungdomshuset 

 ŇROLLESPILSDESIGN 
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 karakter-
galleri? Er du bidt af en gal amatørforfatter kan 
vi også hjælpe dig i gang med at beskrive dine 
karakterer og dit univers. Vi laver både kostumer, 
props, backstories, miniaturefigurer, tegning og 
universopbygning alt imens vi hygger, nørder 
og snakker lore. 
Designer & illustrator Isabella Tamara Ravn 
istha@odense.dk 
Tir. 16 - 18.45  |  Ungdomshuset

 ŇUNG ONAIR STUDIE
Vi søger unge, der vil være med til videreudvikle 
vores medieplatform, der planlægger og afvikler 
en række events igennem året med fokus på det, 
der optager jer. Vi har gode faciliteter, udstyr 
og støtte til jer, der vil være en del af teamet. 
Khazar Mohammadi, Martin Nordsof, Nicolai 
Højmark Christensen.  
Info- og planlægningsmøde tor. 10. sept. 17 - 19 
UngOdense, Niels Bohrs Allè 210  

 ŇFILMPRODUKTION
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. 
Filmskaber Isaac Musoke 
Lør. 11 - 14.40  |  Underværket, Danmarksgade 10 D

 ŇFILM 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 You-
Tube-videoer. Du kan også lave musikvideoer 
sammen med musikere i vores lydstudie.
Undervejs 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.
    Filmskaber Isaac Musoke 
    Lør. 15 - 18.40 
    Filmstudiet, Camp U, Risingsvej 118

 Ň ILLUSTRATION & STORYTELLING 
Elsker du at tegne eller fortælle historier? Har 
du lyst til at lave din egen tegneserie? Illustrere 
en bog? Lære at tegne digitalt eller digitalisere 
dine håndtegninger? Hver torsdag i The Clubhouse 
arbejder vi med alt fra animation, karakter- 
udvikling, world building, fortælle- og tegne- 
teknikker. 
Designer og illustrator Isabella Tamara Ravn 
istha@ odense.dk 
Tor. 16 - 18.45  |  Ungdomshuset

 ŇROBOTVÆRKSTED 
Vil du gerne lære at programmere og arbejde 
kreativt med teknik? Vi arbejder med 3D print, 
elektronik, programmering, CNC-skæring og  
laserskæring, hvor du har muligheden for at 
fokusere på lige de ting, du synes er mest spæn-
dende. Vi kan lave alt fra robotarme, du kan 
lægge arm med, til plantekasser der selv kan 
vande dine krydderurter. 
Koordinator Maria Friis, mnh@odense.dk 
Ons. 16 - 18.45  |  Ungdomshuset

 ŇDRONEPILOT/-RACE
Kunne du tænke dig at lære at flyve og program-
mere droner? Her lærer du om droners tekniske 
opbygning, aerodynamik, fremdrift og så skal vi 
selvfølgelig flyve og lave race! 
Martin Nordsof m.fl. 
Første gang lør. 11. sept. 10 - 15  |  UC Tornbjerg 

 ŇDIY-COMPUTERE 
Forstå alt om hvad en computer indeholder af 
hardware, hvordan en processor snakker med 
dit grafikkort med lidt software oven i? Lær at 
skille en PC ad og samle den igen eller byg en 
med dele købt på nettet. 
IT supporter Jonas A.H Hansen,  
Jonasbusiness939@gmail.com 
Tor. 19 - 20.50  |  Ungdomshuset 

E v e n t& 
Medier 

teknologi 
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 ŇMOTORLÆRE | UC HØJSTRUP 
Lær at lave din scooter / knallert / cykel / crosser 
ved brug af værktøj og teknikker. Vi tager til  
stumpemarked og prøver at køre speedway og 
cross på Sanderumbanen. 
Motorlærer Michael Krassel, mikra@odense.dk 
Tor. 19 - 21.45  |  UC Højstrup 

 ŇMOTORLÆRE | UC ROSENGÅRD 
For dig med interesse i værkstedsarbejde, cross 
og ATV. Ture til motorevents, stumpemarkeder, 
uddannelsessteder m.v., 
Motorlærer Michael Krassel, mikra@odense.dk 
Tor. 16 - 18.45  |  UC Rosengård

 ŇMOTORLÆRE | RISINGSKOLEN
Vær med til at bygge og vedligeholde gokarts og 
få styr på at reparere din scooter. Vi tager på 
stumpemarked og prøver speedway og cross på 
Sanderumbanen og gokart på OKM’s baner. 
Michael Krassel, mikra@odense.dk og  
Mohamad Abou Khadra  
Tir. 19 - 21.45  |  Motorlære, Risingskolen, Risingsvej 25

  Dyrk fællesskabet og interessen for fart og motorer

     i motorklubber og ved ugentlige aktiviteter og events. 

E v e n t s

 Ň  FØRSTEHJÆLP KNALLERT- 
KØREKORT 

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 under-
visning på hjemmesiden. Egenbetaling 150 kr.

 ŇFØRSTEHJÆLP BILKØREKORT
Lovpligtigt førstehjælpskursus til bilkørekort 
med brug af hjertestarter og hjertelungered-
ning, samt førstehjælp relateret til bilkørsel.
Egenbetaling kr. 400.
Jan Mikael Hansen m.fl.  
Løbende opstart. Første gang 30. okt. 9 - 17 
Niels Bohrs Allé 210. 

 ŇGOKART FYNSMESTERSKAB 22
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 ungdoms-
skole, der træner 3 mandage. I juni deltager 
du i finalestævnet. Der er hjelm, handsker og 
køredragter til rådighed. Deltagelse 100 kr.
Mandage 23. maj & 6. jun. 16.30 - 20.30 
Træner for UngOdense er Carsten Moth Bech,  
cmb@ungodense.dk 
Mødested Ungdomshuset

 ŇGOKART GRAND PRIX 2021
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. Max. 16 deltagere pr. gang. Man kan kun 
tilmelde sig enten 26. sept. eller 10. okt, hvor de 
8 bedste fra indledende heats kører finalen 31. 
okt. Deltagergebyr: 50 kr.
Motorlærer Michael Krassel m.fl. 
Søn. 26. sept. & søn. 10. okt. samt Grand Prix søn. 
31. okt. 11 - 16  |  OKM, Windelsvej 145

 ŇVANDSCOOTER MED JETFUN 
På vandet med Jetfun. I våddragter og med 
adrenalin i blodet, holder vi varmen og blæser 
afsted! Maskinerne kan nå 100 km/t på 3,2 sek. 
Instruktør Thomas Nielsen og Kristian Damsgaard, 
kontakt@jetfun.dk 
Søn. 5. sept. 13 - 15 
Mødested: Havnen ved Munkebo Kro
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 ŇKNALLERTKØRESKOLE
Kørekort til knallert kan kun fås gennem under-
visningen i ungdomsskolen når du fylder 15 år 
(undervisning kan startes fra 14½ år). Pris: 500 kr. 
Husk du skal have obligatorisk og lovpligtig 8 
timers førstehjælpskursus til knallert, inden du 
kan starte på vores knallertskole. Pris 150 kr. 
Løbende opstart – se mere om tid, sted og under-
visning for begge kurser på vores hjemmeside

Er du til fart  

og spænding,  

og har du benzin  

i blodet? 

Motorklubber
Mød andre unge, der ligesom dig gerne vil have nogle hestekræfter mellem benene 

og køre noget ræs. 

Det er vigtigt, at du ved lidt om maskinerne, så det vil der være mulighed for at lære. Både reparation 
og vedligehold er en stor del af hverdagen. Vi har værkstedsfaciliteter, 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 deres fritidsliv, så 
de brænder for arbejdet, og glæder sig til at brede motorsporten ud til dig og dine venner. 

Vi har et fantastisk samarbejde med andre motorklubber rundt om i landet, så vi deltager også i  
forskellige løb og mesterskaber. 

Man & tor.  - Motocross  
Tir. - Gocart når vejret tillader det 
OKM, Windelsvej 145 

Man & ons. - Speedway & motocross 
FK Banen, Søhusvej 107 

Find os på  
ungodense.dk/Ungdomscentre/Knallert-klubberne  
og se mere om tilmelding, pris,  
sæson, tider og meget andet!

 ŇKNALLERTKØREKORT  TURBO
Sommerferiehold 2022. Teoriundervisning 
og obligatorisk førstehjælpskursus for-
ventes at komme til at ligge 11. - 12. jun.  
Derefter 26. jun. - 3. jul. Med teori- 
undervisning, kørsel, teoriprøve og 
praktisk prøve efter aftale. Pris 500 kr. 
kørekort / 150 kr. førstehjælpskursus.  

Motor
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 ŇBANDS I CONTAINEREN
Et fedt øvelokale med alt i instrumenter, profes-
sionelt udstyr og gear. Udlev dine drømme om 
at spille i et band. Vi spiller det der interesserer 
jer, og samler de musikere i bands, der vil og 
kan det samme. Mulighed for at spille koncerter 
på forskellige festivals. 
Musiker Michael Geertsma, geertsma75@gmail.com 
Tir. & ons. 17 - 19.45  |  Containeren, Danmarksgade 10 

 ŇEL-BAS 
Alt om forskellige teknikker og teori med 
udgangspunkt i dit niveau og dine interesser.
Bassist Kasper Laursen 
Man. 16 - 19  |  Underværket, Danmarksgade 10 D

 ŇGUITAR
Musiker Michael Geertsma, geertsma75@gmail.com  
Tir. 15.30 - 17.20  |  Containeren, Danmarksgade 10

 ŇGUITARPEDAL/HELIX-VÆRKSTED
Effektpedaler og boards - nye tider - emulering 
overtager hele anlæg: Amps - pedaler - switching 
/routing. Meld dig til Line 6/Yamaha Helix og 
pedal-nørdehulen. Vi har en Helix Floor, PA, 
amps og diverse pedaler til rådighed!
Musiker Michael Geertsma, geertsma75@gmail.com 
Ons. 15.30 - 17.20  |  Containeren, Danmarksgade 10

 ŇKLAVER / KEYBOARDS
Kandidat fra det Rytmiske Musikkonservatorium 
Anders Lindhardt Madsen 
Tor. 15.30 - 18.15  |  Underværket, Danmarksgade 10 D

 ŇODENSE SHOW KOR
En progressiv gruppe af unge mennesker, der 
kan og vil noget med deres vokal og deres virke 
som sangere. Vi udfordres i henholdsvis 3 til 6 
stemmegrupper, og synger både nyere og ældre 
sange, udsat for nutidig stemmearrangering.  
Vi stræber på at få oparbejdet et så godt niveau, 
at vi kan tage ud og optræde til festivaler, lokale 
begivenheder mm ... 
Korleder Jakob Bobjerg Nielsen 

Tir. 19 - 20.50  |  Salen, Underværket, Danmarksgade 10 D

 ŇODENSE PIGEGARDE
Blæsere, cornetter, fløjter, tamburkorps.  
Aftales med garden. 
Kontakt Odense Pigegarde, 66 16 70 18.  
Se mere på www.odensepigegarde.dk 
Kroggårdsskolen, Smedebakken 24

 ŇSANG
Lær om rytmisk sangteknik og -udtryk. Under-
visningen tager individuelle hensyn. Vi tager 
udgangspunkt i dine ønsker og i dit niveau. 
Musiker og sanger Line Rosenlund 
Tir. 16 - 18.45  |  Underværket, Danmarksgade 10 D

 ŇTROMMER
Kandidat fra det Rytmiske Musikkonservatorium 
Morten Lyngså 
Tor. 15 - 18  |  UC Skibhus, Victoriagade 33   

 Ň INDSPIL & UDGIV DIN MUSIK
Vi arbejder i et professionelt studie med din/
jeres musik fra start til færdig udgivelse. 
Musiker Mads La Cour, info@akuja.dk  
Tider efter aftale 
Lydstudiet Akuja Odense, Lavsenvænget 2

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

 ŇMUSIC CLINICS
MUSIC MANAGEMENT CLINIC 1
Branchekendskab – hvordan ser musikbranchen 
ud år 2021? Bandidentitet – skab en identitet for 
dit band. Markedsføring, branding, PR, SoMe – 
storytelling. 
Lør. 9. okt. 12 - 16 

MUSIC MANAGEMENT CLINIC 2
Musikaftaler - booking af koncerter som hoved-
navn, support eller ..? Rettigheder og band-
økonomi - hvor skal pengene komme fra? Udgiv 
dig selv. Hvordan kommer man på Spotify?  
Lør. 6. nov. 12 -16  

SONGWRITER’S SOCIETY CLINIC 1
Metoder til at få inspiration. Idéudvikling - hvor-
dan kommer man fra en lille idé til et færdigt 
værk? Samspillet mellem tekst og melodier. 
Lør. 9. okt. 12 -16  

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 - det følelsesmæssige udtryk, 
fortolkning og instrumentering.  
Lørdag 23. okt. 12 -16

Musiker Christopher Tvilhøj 
UC Underværket, Danmarksgade 10 D
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 ŇSAMMENSPIL I BAND 
Toke Allisstone, toal@ungodense.dk 
Man. 18 - 22, ons. 16 - 18 & tor. 16 - 22

Johan Petersen 
Man. 20 - 22, ons. 18 - 20 & tor. 16 - 18 

 ŇEL BAS 
Eddie Mochia, emo@odense.dk 
Tor. 18 - 20

 ŇGUITAR 
Johan Petersen, petersenjohan80@hotmail.com 
Man 16 - 20

 ŇKLAVER / KEYBOARD 
Toke Allisstone, toal@ungodense.dk 
Ons. 18 - 22  

 ŇSANG 
Støtte, klang, repertoire og stemmefunktioner.  
Synger du i et band, vil vi arbejde med dine numre. 
Anita Lykkegård, anitalyk@gmail.com 
Ons. 16 - 20 

 ŇSAXOFON FOR ALLE 
Eddie Mochia, emo@odense.dk 
Ons. 18 - 20 

 ŇTROMMER 
Rasmus Bak Vorm, rasmus.vorm@gmail.com 
Ons. 16 - 19  

 ŇMUSIKPRODUCER OG TEKNIK 
Vi opbygger og producerer numre i et komplet 
tjekket lydstudie til optagelse af trommer, gui-
tar, bas, keyboard og vokal. Der optages, klippes 
og mixes med Logic Pro X . 
Toke Allisstone, toal@ungodense.dk,  
Tir. 16 - 18 eller 18 - 20 

 ŇMUSIK UC SYDVEST BAND 
Her er arbejdes der med samspil, komposition 
og der udvikles egen musik. 
Musiker og pianist Anders Romesh Jørgensen, 
romesh0404@jubii.dk 
Man. 19 - 21  |  UC SydVest 

Aktiviteter for unge musikere

Gratis øvelokaler og koncerter. 

Vi vil være der for dine første  

musikalske trin.

 Ň  SANGSKRIVERAKADEMIET 
Vil du skrive dine egne sange? Deltag i vores 
seminar, hvor du kan lære af sangskriver og 
producer af elektronisk dancemusik Kill-J. Vi 
hjælper dine ideer med at forme sig til et bud-
skab, du vil dele med verden. 
Irina Irina Kapetanovic-Perduv, irika@odense.dk   
Start 14. okt. 

 ŇØVELOKALE 
Byens åbne øvelokale med gear der  
kan bookes i op til 2 timer pr.  
gang i Huskontoret. 
Man. - tor. 15 - 22 & lør. 10 - 16
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For begyndere og øvede, minimum 2 timer om ugen. 
Start i september og slut i maj.  
Kom til infomøde, og bliv præsenteret for alle og alt i musikkens verden.  
Tor. 2. sept. 19  |  Spillestedet, Filosofgangen 19

Musik
 ŇSKRÆM DIN SCENESKRÆK!

For alle unge musikere. Hver fredag laver vi 
praktiske øvelser, der introducerer dig til den 
professionelle musikverden. Målet er at lære at 
håndtere frygt for scenen, offentlige optrædener, 
interviews og alt, hvad der udgør livet for en 
professionel musiker. For alle spørgsmål og 
vejledning vil Irina være der med sine mere end 
20 års musikalsk erfaring.
Irina Kapetanovic-Perduv, irika@odense.dk 
Fre. 16 - 18 
 

 ŇUNG KULTUR NU
Kunst bliver kun levende når den 
deles med andre. Vi vil arrangere 
åbne scener og koncerter, ud-
stillinger, dansearrangementer, 
stand-up, poesiaftener og mange 
andre kulturelle begivenheder. 
Du eller din gruppe er velkomne 
til at være med! 
Support Irina Kapetanovic-Perduv, 
irika@odense.dk 

Odenses ældste musikklub 
med autentiske 

øvelokaler og scene 
i et hyggeligt  miljø

 ŇBANDS I SKIBHUS
Her er der plads til alle, der elsker musik. Dem 
der gerne vil starte, eller allerede er, et band. 
Vi spiller det I synes er fedt. Der er mulighed for 
at spille på forskellige festivals, når I er klar og 
har lyst.
Uddannet på Det Rytmiske Musik Konservatorium, 
Morten Lyngsøe 
Tor. 18 - 20.45  |  UC Skibhus, Victoriagade 33

 ŇBANDS I SØHUS-STUDIET
Vil du spille i et band og stå på en scene med 
andre unge, så er det her!  Det er fint, hvis du 
kan spille eller synge, men det er ikke et krav. 
Hvis du ikke kan om tirsdagen, kontakt Kim 
eller Anders for andre muligheder.
Musiker Anders Ockholm, anders@ockholm.com  
Tir 17 - 18.50   

Musiker Kim Lynbech, kimlynbech@pc.dk  
Tir 19 - 21.45 
Søhusskolen, Bispeengen 1

 ŇSUBURB STUDIO - BELLINGE
God lyd og professionel vejledning. Er du/I ved 
at producere jeres musik og har brug for spar-
ring eller producerråd? Tilmeld dig/jer en af de 
weekender, hvor du/I kan indspille, få hjælp til at 
producere i et professionelt studie og mulighed 
for at præsentere musikken via vores netværk.  
Eddie Mochia, emo@odense.dk 
Weekenderne i uge 35 og 40 
Bellinge Idrætscenter, Sædekildegårdvej 4

Spillestedet

E v e n t s

Ungdomshuset

MERE MUSIK PÅ NÆSTE SIDE  →

E v e n t

Containeren og Søhus
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Danmarks største festival for ungdomsbands. 
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. Alle bands i UngOdense har 
mulighed for at spille på festivalen ved at 
tilmelde sig igennem deres underviser efter 
sæsonstart. Pris v./ 1-dagsfestival: 200 kr.  
v./ 2-dagsfestival, med overnatning/morgenmad: 
300 kr. pr. person. 
Festivalen afvikles på 6 scener  
Fre. 14. & lør. 15. jan.  
Nordkraft, Ålborg  
Nærmere info igennem din underviser.

BYENS UNGE 2021/22  M U S I K  

Musiklaboratoriet

 ŇKLAVER / KEYBOARD
For begyndere og øvede. 
Toke Allisstone 
Tir. 16 - 21  |  Munkebjergskolen 
Ons. 15 -19  |  Sct.Knuds Gymnasium

Nikolaj Spaanheden 
Tir. 16 - 21 |  Musiklaboratoriet, Blangstedgård

 ŇLIVESTREAM – MUSIKLAB
Der vil løbende være musik live fra Musik- 
laboratoriet. Temaet er musik, dvs. optagelse og 
stream af koncerter, interviews mm. I er værter, 
tilrettelæggere og teknikere. Nyeste udstyr 
med op til 4 kameraer samtidig er til rådighed. 
Underviseren har erfaring fra bl.a. TV2 Dan-
mark, så her er en mulighed, for at afprøve dig 
selv indenfor broadcasting. Du kontaktes efter 
tilmelding. 
Kasper Laursen m.fl. 

 ŇLYDSTUDIE/MUSIKPRODUKTION
Lær at indspille, producere og mixe i lydstudiet.
Kasper Lauersen 
Tir. 16 - 21 ( efter aftale 16 - 18.30 el. 18.30 - 21 ) 
Musiklaboratoriet, Blangstedgård

 ŇSANG
Sangundervisning for begyndere og øvede. 
Nikolaj Spaanheden 
Tir. & ons. 16 -18 
Musiklaboratoriet, Blangstedgård

Undervisning i instrumenter, sang, band, hørelære/musikteori  

og elektronisk musik. Arbejd med musikproduktion i lydstudiet. 

I kan på egen hånd, efter aftale, benytte vores nye fuldt udstyrede øvelokaler.  

Følg os gerne på Musiklaboratoriets facebook. 

Yderligere info om stedet, kurser og musikfolder m.v.: Kasper Lauersen, 40 21 89 67 eller Michael Bodin 29 10 23 77

Musiklaboratoriet, Blangstedgårds Allé 93

 ŇBOOK ET ØVELOKALE  
Er du tilmeldt instrumental/band kan du booke 
øvelokaler til ekstra øvegange. Tilmeld dig og 
bliv kontaktet for aftaler. 
Michael Bodin, Kasper Lauersen m.fl. 
Lør. 12 - 16 eller efter aftale 
Musiklaboratoriet, Blangstedgård

 ŇBAND
Undervisning af vores musikteam.
Man., tir., ons. & tor. 15 - 21 
( f.eks. 15 - 17.30 eller efter aftale )  
Michael Bodin, Kasper Laursen, Bjarne Bøgelund, 
Johan Petersen og Søren Emming

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

 ŇEL-BAS
El-basundervisning for begyndere og øvede. 
Kasper Lauersen 
Man.,  tir., & ons. 16 - 21 
Musiklaboratoriet, Blangstedgård, Munkebjergsko-
len, Dalumskolen, Højby Friskole, Tingkærskolen 
og Sct. Knuds Gymnasium 

 ŇGUITAR
Guitarundervisning (både el og akustisk) for 
begyndere og øvede. 
Michael Bodin m.fl.  
Man., tir., ons. & tor. 16 - 21 
Musiklaboratoriet, Blangstedgård, Sct. Knuds  
Gymnasium, Munkebjergskolen, Højby Friskole  
og Tingkærskolen

 ŇHØRELÆRE OG MUSIKTEORI
Lær teorien bag musikken. Også relevant hvis 
du vil søge ind på MGK eller som supplement til 
musik i gymnasiet.
Nikolaj Spaanheden 
Ons. 16 - 17.50  |  Musiklaboratoriet, Blangstedgård

 ŇSANGSKRIVNING
Få hjælp til at skrive dine egne sange. 
Toke Allisstone 
Tir. 16 - 21 ( efter aftale 16 - 18.30 el. 18.30 - 21 )
Munkebjergskolen

 ŇTROMMER
Trommeundervisning for begyndere og øvede. 
Rasmus Vorm 
Tir. 16 - 21  |  Sct. Knuds Gymnasium eller  
Musiklaboratoriet, Blangstedgård

 ŇODENSE SKOLE-  
OG UNGDOMSORKESTER

Tjek de mange muligheder du har for deltagelse 
som 14-18 årig. 
Yderligere info om instrumenter, undervisning og 
samspil ved Carsten Rungstrøm,  40 55 94 04 eller 
www.osuorkester.dk

 ŇONLINE UNDERVISNING
Sang, guitar, bas og klaver hvis du har udfor-
dringer med at møde fysisk op i et af vores 
musiklokaler.  
Yderligere info: Kasper Lauersen, 40 21 89 67 eller 
Michael Bodin, 29 10 23 77

 ŇÅBENT SPILLESTED 
Kom alene eller sammen med dine venner og 
brug Musiklaboratoriets øvelokaler, og få hjælp af 
en musiklærer, hvis du/I ønsker det. 
Kasper Lauersen, 40 21 89 67,  
Michael Bodin, 29 10 23 77 m.fl. 
Tor. 16 - 21  |  Musiklaboratoriet, Blangstedgård
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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 Facebook-
gruppe, 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.
For yderligere info, og mulighed for at blive en del af netværket, kontakt: Peter: paal@odense.dk,  
Eddie: emo@odense.dk, eller Michael: mibod@odense.dk

En gruppe af unge musikere fra Spot On Net-
værket planlægger og afvikler Spot On 2022 
sammen med UngOdense, Posten, Kansas City, 
ORA (Organisationen af Rytmiske Amatør-
musikere) m.fl. Spot On er en festival, der 
præsenterer og sætter spot på unge talenter og 
bands i musikmiljøet. Spot On 2022 afholdes i 
Frølageret og på Posten i dagene 11. & 12. mar. 
Følg Spot On på Facebook, www.facebook.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

Spot On 2022

Ungdomsringens Musikfestival

Få hjælp og
vejledning af erfarne 

musikere, og en snak 
om de forskellige musiktilbud
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 ŇFRILUFTSLIV
Kom ud og få noget frisk luft, motion og gode 
oplevelser! Tag med ud sejl i kano! Vi vil under- 
vejs 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 
aftensmad og morgenmad). Har du spørgsmål 
så skriv til Palle.
Friluftsinstruktør Palle Johnsen 
pallejohnsen87@hotmail.com 
Friluftsliv 1 Fre. 27. aug. 16 - lør. 28. aug. 11 
Friluftsliv 2: Fre. 3. sept. 16 - lør. 4. sept. 11 
Mødested: Skovalléen 50 ( ishuset )  
Slutsted: Skibhusvej 388

 ŇGO FISHING  
Forløb hvor der veksles mellem fisketure, teori 
og produktion af eget fiskeudstyr. Til turene kan 
fiskegrej også lånes. 
Jeanette Stenstrup Kristensen m.fl.  
lørdag/søndage efter aftale 
Fynske kyster og put&take

 ŇKANO PÅ ÅEN
Hver torsdag i maj, juni og august er vi i eventyr- 
haven, hvor vi organiserer ture i kanoer på 
Odense Å. Kig forbi med vennerne, og se hvor 
hyggeligt det er, og hvor hurtigt du kan få 
styr på kanoen, så vi i fællesskab kan tage en 
længere tur.
Instruktør Josefine Hviid, josefinehviid@gmail.com, 
Tor. 14 - 18  |  Eventyrhaven

 ŇMETALDETEKTOR
Med vores nye metaldetektorer tager vi vores 
bus og kører ud til en fynsk græsmark “fyldt” 
med smykker, guldmønter, bronzevåben og 
sølvbægere og finder det meste. Og helt sikker 
nogle gode ølkapsler, næsten rustfri søm og kun 
lidt brugte konservesdåser. Er du en gambler, 
der kan lide frisk luft, så kom med!
Lør. 9. okt  12 - 16 
Afgang fra Ungdomshuset

N A T U R  &  F R I L U F T S L I V   BYENS UNGE 2021/22

 ŇJAGTTEGN 
Det lovbefalede kursus for at tage Jagtprøve. 
Vi underviser i våbenbetjening, skydeteknik, 
afstandsbedømmelse, forsigtighedsregler og 
jagttekniske regler. For at gå til prøven skal du 
være fyldt 16 år eller ældre i 2022. Pris: 1000 kr. 
Jæger Lars Olsen, lol@vandcenter.dk 
1. gang er man. 10. jan. 19 - 21.45 
2 skydebanebesøg 9 - 14. Datoer følger senere 
UC Højstrup 

Natur & friluftsliv

E v e n t s

 ŇSPORTSFISKERI
Lær alt om fiskeri og prøv fiskeri fra kyst, å og 
sø. Du vil lære at fremstille dine egne spinnere, 
blink og voblere, og lære at lave fluebinding. 
Vi holder til i vores hyggelige klubhus og kører 
i minibusser ud til nogle gode fiskesteder, og 
arrangerer indimellem ture med overnatning.  
Formand for OSF’s Juniorklub Mike Birch 
Introaften tir. 24. aug. 16 - 18 
Odense Sportsfisker Klub, Bækholmen 90

 ŇTARUP 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. 
Søren Schougaard Hansen m.fl. 
18. - 19. okt. 10 - 16 
Tarup Davinde

 ŇLAV DIN EGEN VIKINGEØKSE
I Halmhusets smedeværksted kan du lære at 
lave din egen helt personlige og flotte økse. 
Kurset har plads til 6 deltagere 
Underviser Anders Michelsen 

Torsdage 23. sept., 30. sept. & 7. okt. 17 - 21 

Halmhuset, Danmarksgade 10D  

 ŇSIGNALKREBS I DAVINDE SØ
Fang lækre Signalkrebs ved solnedgang. Vi 
starter fra Halmhuset, kører i minibusser til 
Davinde og slår lejr i shelters ved søen. Vi 
lærer, hvilke urter der er i området, og hvad 
signalkrebsen er for en fætter, da den ikke hører 
hjemme i Danmark. Max antal deltagere: 16.  
Se programmet og praktisk info på hjemmesiden.
Susan Dam Andersen og Anders Michelsen 
Fre. 3. - lør. 4. sept.  |  Halmhuset, Danmarksgade 10

 ŇMTB | SOLBAKKEN
Introduktion til MTB-sporten med høj puls, 
teknik, grin og godt samvær. 
Jan Mikael, Søren Schougaard m.fl.  
Første gang 29. okt.  14 - 16 
Solbakken 23, Dalum   

 ŇMTB | ÆRØ RUNDT                    
En weekend hvor vi udforsker skrappe 
cykelspor og flot natur på Ærø. Du kan bruge 
ungdomsskolens MTB og udstyr, hvis du ikke 
selv har. Pris 100 kr. 
Jan Mikael Hansen, Søren Schougaard Hansen  
2. - 3. okt.

 ŇOUTDOOR & ACTION
Du prøver kajakker, kanoer, Stand Up Padling, 
MTB, klatring, OCR bane og fisketure samt 
masser af teambuilding, grin og frisk luft. Meld 
dig og du får løbende sms om mulighederne. 
Søren Schougaard Hansen m.fl.  
Første gang lør. 21. aug. 9 - 15  
UC Rosengård og Friluftsmiljø Tarup-Davinde m.v.

 ŇPADI OPEN WATER CERTIFIKAT 
En udfordrende aktivitet med god motion og 
dejlige oplevelser. Du skal opholde dig i et ele-
ment, du ikke er vant til. Open Water certifikat.
Start januar 2021. Grundkursus 1.350 kr. Udvi-
det grundkursus 950 kr.  
Dykkerinstruktør Per Jørgensen,  
per. jorgensen@postkasse.com  
Infomøde 10. jan. 2022 15 - 17 
Højmeskolen, Højmevænget 3

 ŇKANOTUR GUDENÅEN
Hyggetur til Ry ved Silkeborg - Danmarks bedste 
kanoområde - hvor vi vil bruge et par dage på at 
sejle i kano, lave mad på bål og have det sjovt 
sammen. Pris 100 kr. 
Søren Schougaard Hansen m.fl.,  
17. - 19. sept.

 ŇURBAN OUTDOOR
Et nyt friluftsevent for jer, som gerne vil møde 
andre unge fra hele landet, og som kan lide 
at blive udfordret med fede aktiviteter i byens 
grønne lunger, og i naturen - og hygge sig helt 
vildt. I vil opleve to døgn med fuld fart, hvor 
jeres grænser bliver udfordret - på den gode 
måde! Det er et årlig event – så kommer du ikke 
med i år, er muligheden der igen til næste år.
Vagn Adler Sørensen, vagas@odense.dk  
Man. 28. jun. - ons. 30. jun. 2021  |  Skibhusgården

3130



Sport
 ŇBRYDNING | KAMPSPORT

Kom i god form på en sjov måde. Vi træner 
teknik og motorik, brydegreb, faldteknikker og 
lærer om hvordan dine muskler og krop fun-
gerer og er bygget op. Du kan tjekke forskellige 
kampsporte ud og eventuelt deltage i stævner 
hen over vinteren/foråret. 
Frank Zielke og Haroldas Rudzinskas 
Man. & ons. 18 - 19 
Fitnesslokalet, Camp U, Risingsvej 118

 ŇCROSSFIT INTRO 
2 måneders introforløb, hvis du er klar til at 
blive en hammersej crossfitter og komme i form 
på en effektiv og sjov måde. Du behøver ikke at 
have prøvet kræfter med funktionel træning før. 
Vi skal nok hjælpe dig godt i gang. Opstart ved 
min. 14 tilmeldte. 
Flemming J. Hougaard m.fl.  
Tor. 16 - 17 & lør. 9.30 - 10.30, efter aftale.  
HCA CrossFit, Svendborgvej 39A

 ŇFITNESS | OBBC 
Forståelse for kroppen og de mekanismer der 
skal til, for at opnå sine mål. Vejledning i flere 
fitnessformer: Styrketræning, muskelopbygning 
og konditionstræning. Træning og øvelser bliver 
tilrettelagt efter den enkeltes mål og behov.
OBBCs instruktør, Anders Hansen,  
kontakt@pureprogress.dk  
Tor. 16 - 17.30  |  OBBC, Rugårdsvej 23 

 ŇFITNESS & STYRKE 
Er du til kombinationen af funktionel træning 
(brug af egen kropsvægt), samt elementer af 
crossfit med en kombination af styrke-, konditions- 
og smidighedstræning, er her et forløb af inden- 
og udendørstræning. For alle uanset erfaring. 
Er du vedholdende bidrager det til at skabe en 
stærk og sund krop og et godt fællesskab. Med 
løbende workshops og events.
Tor. 16 - 17.30 og andre dage efter aftale. 
UngOdense, Niels Bohrs Allé 210

 ŇFITNESS INTRO
3 måneders intro til fitnesstræning & kostvejledning.  
Mulighed for personlig målsætning og sparring.
Flemming Nielsen m.fl.  
Opstart man. 27. sept. 16 - 17.30 
LOOP Fitness Odense, Unsbjergvej 4

Hestestalden

 ŇPONYRIDNING
Lær at ride og hyg dig samtidig med vennerne 
og ponyerne. Vil du lære at ride mere selvstæn-
digt? Alle tilmeldte vil blive indkaldt til et orien-
teringsmøde. Begrænset antal pladser.
Tina Clavsen 
Man. 18 - 20  |  Stalden, UC Camp U, Risingsvej 130

Vi har otte ponyer/heste, egen ridehal, rytterstue og et virkelig godt kammeratskab.  

Vi laver alt, der har med heste at gøre; pasning, ridning og ture ud af huset, 

 fx. ridelejre og stævner. 
Du er velkommen én eller flere dage om ugen. Husk at medbringe gummistøvler og varmt tøj.

I Stalden møder du 3 voksne: Tina, 22 46 09 67, Mette & Merete.   
Man. - fre. 14.30 - 18  |  Stalden, UC CAMP U, Risingsvej 130 

 ŇDISCGOLF
Golf der spilles med frisbee, hvor hullerne er 
skiftet ud med kurve. Sporten er voldsomt 
populær blandt unge og boomer lige nu. Lær de 
basale kasteteknikker og spil på banen med og 
mod hinanden. Du vil lynhurtigt opleve succes. 
Instruktør Jeppe Svendsen,  
kontakt@fynsdiscgolfklub.dk,  
DiscGolfPark Bolbro

 ŇFALDSKÆRMSUDSPRING
Tag et kursus og spring solo allerede på første 
spring eller vælg et med tandemspring. Teori 
fredag aften og lørdag formiddag med spring 
lørdag eller søndag eftermiddag, afhængigt af 
vejret. Hop ud fra et fly i 1000 meters højde og 
oplev hvorfor “fuglene synger”! Pris pr. kursus 
inkl. 2 solospring eller 1 tandemspring: 1300 kr. 
Instruktører fra Odense Faldskærmscenter.  
Kursus 1: 4. & 5. sept. Kursus 2: 2. & 3. okt.  
Nærmere om tider efter tilmelding. 
Odense Faldskærmscenter 
H.C.A. Airport, Lufthavnvej 131 

 ŇFODBOLDFABRIKKEN
Den sidste fredag i måneden er der løbende 
mulighed for at afprøve indendørs bold.
Anders Due Larsen m.fl. 
Fre. 16 - 18  |  Første gang 24. sept. 
Fodboldfabrikken, Østersøgade 8, Odense Havn   
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 ŇPÅ 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 vidder 
med smukke udsigter. Vi har gode islandske heste 
trænet til at give enestående rideoplevelser, der 
passer til både begyndere og øvede ryttere. 
Egenbetaling 100 kr. inkl. transport t/r.  
Max antal: 12.
Merete Bager 
25. aug. 16 - 21. Afgang med bus t/r fra Stalden 
Stalden, UC Camp U, Risingsvej 130

 ŇNBA BASKET 
Dem der elsker basket mødes til street- og inden- 
dørs-, samt natbasket. Ture til kampe og events. 
Simon Adellund 
Tir. 17 - 19 & fre. 15 - 17 
UngOdense, Niels Bohrs Allè 210

 ŇSELVFORSVAR 
Effektivt selvforsvar for begyndere og øvede. 
Rolig træning, indtil fortrolighed med øvelser 
giver mulighed for at øge tempoet. 
Karsten Buch, karstenbuch@gmail.com 
Ons. 15.30 - 17.20 
Kodokan Odense, Kløvermosevej 91 

“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 rider”

E v e n t

 ŇSVØMNING FOR PIGER
Lær forskellige typer af svømning og kom samti-
digt i god form! Både for begyndere og trænede. 
Begrænset antal pladser!
Ida Balle Hansen 
Man. 15.15 - 16.45 
Vollsmose Svømmehal, Risingsvej 120 B

 ŇSVØMNING | OPEN POOL
Lær alt om crawl, rygsvømning og brystsvømning. 
Her kommer du i god form. Både for nybegyndere 
og øvede. Begrænset antal pladser!
Livredder Zakir Cantec  
Ons. 15.15 - 16.45 
Vollsmose Svømmehal, Risingsvej 120 B

 ŇYOGA 
Fordybelse og ro kan vi godt savne i en travl 
hverdag, men yoga er også sjovt, hårdt og 
legende. Vi går meget op i at den fysiske del; 
Asanas - altså selve yogastillingerne, bliver ud-
ført korrekt, med fokus på netop dit niveau.
Yogainstruktør & idrætslærer Sofie Sarbo 

ssarbo@gmail.com 

Tor. 16.30 - 17.30  |  Ungdomshuset

 Ň IDRÆTS- OG FORENINGSINTRO
Introduktion til forskellige idrætsgrene og 
foreninger.  
Jan Mikael, Khazar Mohammadi m.fl

 Ň UNGE I FRONT | TRÆNERUDDANNELSE
I samarbejde med DGI kan du få en uddannelse 
med fokus på trænerrollen og måske også 
en kommende videreuddannelse. Du lærer 
at formidle idrætsaktiviteter, både klassiske 
idrætsgrene og lege- og bevægelsesaktiviteter 
for forskellige aldersgrupper.
Instruktør DGI 
30. & 31. okt.  9 - 15  
UngOdense, Niels Bohrs Allé 210

 ŇVANDSKI FOR FULD SKRUE
Speedbåden er linet op i Kertinge Nor til både 
vandski og andet sjov!  Vi har alt i sikkerheds- 
udstyr og våddragter. Både for begyndere og 
øvede. Sikkerhedskrav: Du skal kunne svømme 
200 meter! 
Thomas Jensen 
Lør. 11. sept. 11 - 17 med fælles transport t/r. 
Østre Plads, Danmarksgade 10

E v e n t s

 ŇFØRSTEHJÆLP
Ved hjertestop og idrætsskader. Du lærer du at 
give hjerte-lunge-redning og bruge en hjerte-
starter. Der udstedes bevis. 
Jan Mikael Hansen m.fl.  
Første gang. Søn. 31. okt. 9 - 17 
UngOdense, Niels Bohrs Allé 210.  

“Hestene binder 100 %, og man bliver glad,  

når man er omringet af heste”
En lille video om hestestalden

ungodense.dk/Ungdomscentre/Camp-U

 ŇPADEL
En blanding af tennis og squash - 80% tennis og 
20% squash, men det er nemmere og hurtigere 
at lære end nogen anden ketchersport. Max 
antal: 8 pr. gang.
Lars Sommer, larsc@odense.dk 
25. aug., 1.sept., 8.sept. & 15.sept. 19 - 21 
Padelboxen.dk, Tolderlundsvej 92
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 ŇDANSK | UNGDOMSHUSET 
Synes du, at dansk er svært? Undervisning 
tilbydes på små hold. Du får hjælp til lige netop 
det, som du har behov for. 
Lærerstuderende Julie Kæthe Niebuhr, 
julie-niebuhr@hotmail.com 
Ons. 17 - 18.50  |  Ungdomshuset 

 ŇDANSK | ROSENGÅRDSKOLEN
Primært til elever i 8. & 9. klasse, der har brug 
for et fagligt løft. Udover fokus på de mundtlige 
prøver, er der også fokus på de genrer, du kan 
møde ved den skriftlige prøve. Målsætningen 
kunne helt konkret være, at du bliver uddan-
nelsesparat ved at du opnår færdigheder, så du 
kan bestå faget! 
Underviser og opstart i september efter aftale 
Rosengårdskolen.

 ŇDANSK | ØSTRE PLADS
Få hjælp til dine daglige lektier. Fokus på 
mundtlighed og vejen mod de mundtlige prøver. 
Vi læser både fag- og skønlitteratur, og har 
fokus på læsehastigheder, læsestrategier og 
tekstforståelse. Vi gennemgår alle de genrer, 
du kan møde ved den skriftlige fremstilling 
ved både FP9 og FP10. Desuden arbejder vi 
med retstavning, tegnsætning og grammatisk 
bevidsthed. 
Folkeskolelærer Maria Plougmand 

Ons 16.10 - 18  |  Danmarksgade 10 D

 ŇENGELSK | ØSTRE PLADS
Ind igennem øret, og ud igen af munden. Vi 
bruger musik og film som udgangspunkt for 
at lære. Vær med til at blive bedre til sproget 
ingen kan undvære, men som jo skal læres!!
Per Thomas Jensen,  
perthomasjensen@protonmail.com 
Tor. 19 - 20.50  |  Danmarksgade 10 D

 ŇENGELSK | TARUP 
Især til elever, der har udfordringer i faget.  
Vi arbejder med dine mundtlige og skriftlige 
færdigheder. IT-værktøjer præsenteres. Un-
dervisning vil foregå som en blanding af fysisk 
tilstedeværelse og online.
Lærer Birgitte Koch, birgitte.koch@appsodense.dk 
Tor. 16 - 17.50 
Tarup Skole, Tarupgårdsvej 1, lokale 49

 ŇFOKUS KURSER  
Kursusrækker der er med til at forberede dig på 
de kommende prøver i 9. & 10. klasse 

DANSK
Maria Plougmand m.fl. 

ENGELSK
Peter Jensen m.fl.  

TYSK

Maria Plougmand m.fl

Første gang i januar 2022

Sprog

S P R O G   BYENS UNGE 2021/22

Fællesskaber omkring et meget bredt udbud af sprog. 
     Bliv dygtigere til et sprog du allerede kan noget af. 

             Er du nysgerrig på sprog du ellers ikke møder i skolen eller ungdomsuddannelsen? 

                        Er du optaget af ungdomskulturen i et bestemt land?

 ŇFRANSK
Salut-toi. Ca va mon ami? Lær at sige ”hej” til 
Mbappé eller spørge om vej til en fashionbutik. 
Fransk kan bruges til meget. Kom og lær lidt 
af dette smukke sprog. Begyndere, lidt øvede, 
meget øvede. ALLE er velkomne.
Per Thomas Jensen,  
perthomasjensen@protonmail.com 
Tor. 16 - 17.50  |  Danmarksgade 10 D 
 

 ŇJAPANSK   
Japansk kultur og sprog efter gennemprøvet 
undervisningskoncept, samt temadage med bl.a. 
sushi, anime og manga, samt tur til Sakura- 
festival i København. 
Harumi Dahl.  
Man. 17 - 18.45. Start 25. okt. 
Østre Plads, Danmarksgade 10  

 ŇSPANSK 
Vi går op i at have det sjovt, samtidig med at vi 
lærer om den spanske kultur, via madlavning, 
tekster, film, og musik.  Lær at benytte sproget 
til hverdagsbrug, og leg med grammatikken. 
Arjan Ali 
Tor. 16.15 - 18.05  |  Sct. Knuds Gymnasium

 ŇSTUDIECAFÉ TIETGEN
Et sted for dig, som gerne vil blive bedre til et fag.  
Få faglig støtte eller en god faglig diskussion.Der 
er plads til alle uanset niveau. Vi vægter en hyg- 
gelig atmosfære med plads til grin og godt humør.
Tobias Strandgaard, tobs@tietgen.dk 
Tor. 15 - 16.50, Første gang 4. /11.  
Down Under, Tietgen Business, Lerchesgade 29

 ŇTYSK | UNGDOMSHUSET 
Elektronisk musik, skate, streetdance, punkere, 
rollespil, veganere ... Alle subkulturer du kender 
findes også i Tyskland. Vi stiller skarpt på sprog 
og kultur. Find ud af hvordan det er, at være ung 
i Tyskland, og hvordan man gør sig forståelig. Vi 
arbejder også med grammatik og udtale. Du kan 
medbringe lektier, så kigger vi på det sammen. 
Amalie Kannegaaard Høck  

amaliekannegaard@gmail.com 

Tir. 17.30 - 19.20  |  Ungdomshuset

 ŇTYSK | ØSTRE PLADS
Fokus på lytte- og læsefærdigheder, skriftlig 
fremstilling, grammatik og ikke mindst mundtlig 
tysk. Et forløb der også kan forberede dig til 
kommende prøver med erfaren underviser.
Maria Plougmand 
Ons. 18 - 19.45. Tema- og øvedage efter aftale  
Østre Plads, Danmarksgade 10 

 ŇVIETNAMESISK 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.
Thanh Xuan Nguyen, nxthanh@gmail.com 
Lør. 10 - 16  |  Ungdomshuset

 ŇKINESISK 
Introduktion til både talesprog og skriftsprog 
og simpel daglig talesprog. En basal viden og 
forståelse for skrifttegns opbygning. Desuden 
indsigt i samfunds- og kulturforhold.
Anna Winther 
Tor. 16.30 - 18.20  |  Sct. Knuds Gymnasium

 ŇKINESISK-FORTSÆTTER 
Et spændende forløb for dig der har haft Kine-
sisk sprogundervisning før og gerne vil bygge 
videre på en basisviden. Vi mødes løbende til 
on-line undervisning og der vil også i løbet af 
året blive mulighed for at vi mødes fysik for 
afvikling af workshops. 
Anna Winther 
Tor. 19 - 20.45 on-line og efter aftale 
UngOdense, Niels Bohrs Allè 210

 ŇKOREANSK I & II 
Forstå en K-pop sang! Er du fascineret af den 
klassiske koreanske kultur eller K-drama? Dyrk 
sproget - alt det du vil. Vi har både et begynder- 
og et fortsætterkursus. 
Koordinator Maria Friis, mnh@odense.dk 
Begynder ons. 16 - 17.50

Fortsætter ons. 18 - 19.50 
Ungdomshuset

E v e n t s
 ŇKINESISKE WORKSHOPS

Bliv inviteret til smagsprøver på kinesisk kultur 
og specialiteter som zongzi (laves af klæberis, 
dækket med bambuseller sivblade med forskelligt 
fyld) ved den kinesiske dragefestival, eller 
smagsprøver på månekager (ved den kinesiske 
månefestival), samt lave dumplings ved det 
kinesiske nytår. Andre arrangementer kan være 
kinesisk inspirerede biografture og museums-
besøg, eller introduktion til kalligrafi. Se mere 
på hjemmesiden og tilmeld dig for løbende 
invitationer. 
Anna Winther 
Sct. Knuds Gymnasium og UngOdense, Niels Bohrs 
Allé 210

 ŇSTUDIE- 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 lør. 6. & søn. 7. nov. 10 - 16 
UngOdense, Niels Bohrs Allé 210
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S.T.E.A.M

 Ň3D PRINTEDE SKULPTURER 
Lær at arbejde med 3D figurer ud fra tegninger, 
modellerede figurer, mennesker eller objekter, 
der fotograferes. Eller du kan arbejde direkte 
i computerprogrammet med virtuelt ler. Print 
dig selv. “I am plastic, I am fantastic”. Vi starter 
med at bruge gratisprogrammet Tinkercad. 
Pernille Forsberg Bøjsen, pern7400@appsodense.dk 
Ons. 18 - 20  |  UC Sydvest 

 ŇMEDIEKENDSKAB MOD FAKE NEWS
Fakta og fiktion? Der er nyheder, som ikke er 
fuldstændigt opdigtede, men i høj grad fordrejer 
sandheden; fake news, og fake science facts! Det 
handler om give information til borgere på en 
saglig måde, så man kan tage de valg man skal, 
som f.eks. til folketingsvalg. Men fake news vil 
ændre det og manipulere borgerne til at vælge på 
baggrund af falsk viden. Hvordan gennemskuer og 
undgår vi fake news? Sande nyheder er vigtige for 
demokratiet.  
Michael Magee, mjmag@odense.dk 
Ons. 18 - 20. Første gang 6. okt.  |  Ungdomshuset 

 ŇFOKUS KURSER  
Kursusrækker der kan være med til at forberede 
dig på de kommende prøver i 9. & 10. klasse. 

FYSIK
Jens Boje m.fl. 

MATEMATIK  
Henrik Pedersen m.fl.  

Første gang i januar 2022.

 ŇFRA ATOMER TIL GALAKSER | SDU
En spændende rejse med fysikken mod det ukendte 
univers. Lyder mørkt stof, mørk energi, sorte huller, 
kosmiske eksplosioner i gigantiske galaksehobe 
spændende? Vil du lave forsøg med alt lige fra 
pålægschokolade og bordtennisbolde til flydende  
nitrogen og kvanteoptiske instrumenter? Så ses vi på 
“rejsen”. Deltag i observationsaftener, workshops 
på universitetet, science camp med overnatning, og 
i det hele taget fællesskabet omkring fysikken.
Fysiker og lærer Mette Kristensen 
Ons. 16 - 20  |  Syddansk Universitet og  
UngOdense, Niels Bohrs Allè 210

 ŇKLIMATØSER  
Et fællesskab, hvor vi sammen lærer og kommer 
med forslag til fremtidens teknologi, re- og up- 
cycler med genbrug og design. Byg dit eget smarte 
drivhus, hvor du kan dyrke grønt i dit køkken, lav 
din egen serie af lækre økologiske cremer og scrubs, 
sy lys i tasker og tøj og design fede produkter af 
up-cycled genbrug. Forløbet er KUN for piger.
Sophie Hovdekorp  
Lørdage 9 - 16 
Kosmetik uden kemi 28. aug. & 4. sept. 
Smart Growing 11. sept., 25. sept. & 9. okt.  
Cool Genbrug  30. okt., 6. nov. & 13. nov.  
Sy med strøm 27. nov., 4. dec. & 11. dec. 
Havnegade 100H

 ŇMATEMATIK | NØRREGADE 
Er det svært? Ekstraundervisning tilbydes på små 
hold. Hjælp til lige netop det, du har behov for. 
Signe Søgaard, signe_5960@hotmail.com 
Ons. 17 - 18.50  |  Ungdomshuset 

 ŇMATEMATIK OG REGNING
Vi arbejder med det du har svært ved og giver 
dig nogle vigtige værktøjer, som kan hjælpe dig 
til at blive klar til afgangsprøven.  
Folkeskolelærer Fie Rasmussen 
Tir. 16.30 - 18.20  |  Danmarksgade 10 D

 ŇMATEMATIK | ROSENGÅRDSKOLEN 
Hjælp til at forstå matematik og/eller lektierne. 
Primært til elever i 8. & 9. klasse, der har brug 
for et fagligt løft. Fokus på basale færdigheder 
som talforståelse og de 4 regnearter, samt 
opgaver fra hverdagen. En målsætning kunne 
være, at du bliver uddannelsesparat ved, at du 
bliver dygtig nok til at bestå faget! 
Henrik Rene Twisttmann Pedersen 
Ons. 15.30 - 17.20  |  Rosengårdskolen 

 ŇNATURAGENTER 
Sjove forsøg i din lokale natur. Spændende 
udflugter. En masse viden om at leve mere 
bæredygtigt og du bygger dit helt eget smarte 
drivhus, så du kan dyrke grøntsager derhjemme. 
Vi skal klare os en weekend i naturen, og vi skal 
undersøge dyrene, der hvor vi bor. Og så laver 
vi mad af ting, vi finder i naturen. 
Kursusleder Rikke Kaas Molin, rkm@odense.dk 
Prepper og dyreadfærd – efterår 2021 
Smart Growing og vild mad – forår 2022.  
Første gang 28. aug. 9 - 16   
Skibhusgården, Skibhusvej 388

 ŇNATURKRAFT 
Leg med grøn energi, byg din egen grønne power- 
station, så du kan lade din mobil med grøn 
strøm og udvikl nye måder at gemme energi på. 
Du bliver ekspert i Power2X. Vi skal på tur og 
se hvordan vores forsyningsnet fungerer - og 
kommer med bud på bedre løsninger og vi skal 
lege med at putte teknologi i vores tøj. 
Morten Relster, mortenrelster@gmail.com 
10 lørdage - 5 i efteråret 2021 og 5 i foråret 2022. 
Første gang 6. nov  |  Sct. Hans Skole

 ŇSCIENCE WALK IN
Du kan vælge mellem mange videnskabelige 
emner med vejledning fra vores STEAM medar-
bejder. Du får inspiration og vejledning til at 
finde dine egne svar gennem undersøgelser af 
spørgsmål om vores univers og verden omkring 
os selv ved hjælp af videnskabelige metoder. 
Hver uge et nyt spørgsmål. Der er åben aktivitet 
i Laboratoriet 
Ons. 18 - 20.45

 ŇHVAD ER UNIVERSET LAVET AF? 
Vidste du, på 97% af din krop er lavet af kun 
5 grundstoffer? Eller at alle grundstoffer, der 
er tungere end litium, blev lavet i stjerner? Du 
lærer ikke kun om virkelighedens byggesten, 
men oplever faktisk grundstofferne. Hvad sker 
der når du kaster alkalimetaller i vand? Eller 
sætter ild til en iltballon? Vi undersøger kemien 
i verden omkring os - på luft, vand og jord - tre 
af de originale antikke græske elementer.
4 tirsdage 18 - 20-45. Første gang 9. nov.

 ŇUNIVERSET - START TIL SLUT 
Få en omfattende oversigt over alle de proces-
ser, der førte til nutiden. Fra Big Bangs fysik 
til den tidlige jords kemi og udviklingen af liv. 
Når vi først har afdækket fortiden, forudsiger vi 
fremtiden og den endelige død af universet. 
6 tirsdage 18 - 20.45.  Første gang 7. dec. 

 ŇFESTIVAL FOR FREMTIDEN
Festival for alle med udgangspunkt i FN’s 17 
verdensmål, hvor man kan lære, at det er let at 
være bæredygtig, og realisere verdensmålene 
sammen med jævnaldrende. Her kan I fremvise 
jeres projekter, idéer og visioner for en bære- 
dygtig fremtid. Og så er der også musik. 
Arrangeret af UngOdense i samarbejde med  
Ungdommens Røde Kors, Odense Fælleselevråd, 
Slænget, UngEnergi og Gro Odense.
26. & 27. aug. 2021  
Østre Plads, Danmarksgade 10

S . T . E . A . M   BYENS UNGE 2021/22

E v e n t s

S.T.E.A.M 365 kurser 
Scientist Michael Magee. mjmag@odense.dk, 20 88 85 96   
Odense Science Lab  |  Ungdomshuset

 ŇPLANTER, DYR OG SVAMPE
Få styr på hvordan planter spiser luft, vand og 
sol. Kig ind i dyrekroppe for at se hvordan den 
menneskelige form kan sammenlignes med 
andre arter. Vi bruger samtaler, undersøgelse og 
kadavre.  
4 tirsdage 18 - 20.45.  Første gang 31. aug.

 ŇHVORDAN FUNGERER DIN 
SMARTPHONE

Uden kvantefysik og Einsteins relativitetsteori, 
findes smartphones ikke. Hvad er energi? Hvad er 
elektromagnetisme, og hvad er din telefon lavet 
af? Vi kigger også ind i fysikken bag klima og 
kulstofkredsløbet.  
4 tirsdage  18 - 20.45. Første gang 28. sept.

 ŇMIKROLIV - EN ANDEN VERDEN!
De besatte jorden i de første 3 milliarder år af bi-
ologien, de regulerer klimaet, de producerer den 
ilt, du indånder, og de cykler grundstofferne der 
er nødvendige for livet. I mikroskopets linse ser 
vi på, hvordan mikrober interagerer med jordens 
kemi og skaber den verden, vi lever i. Er der flere 
mikrober på din telefon eller på toiletsædet? Kan 
mikrober lave alkohol?
Tor. 19 - 20.50

 ŇFRA ATOMER TIL GALAKSER
Tilmeld dig og du vil løbende blive inviteret 
med til spændende events i løbet af året med 
foredrag, filmaftener, FysikLab og intro til satel-
litprojektet DISCO på SDU m.v. Se mere om de 
enkelte tiltag på hjemmesiden. 
Fysiker og lærer Mette Kristensen, professor Mads 
Toudal Frandsen SDU m.fl.  

 ŇMAKER DAYS - STEAM 365 
3 dage hvor Ungdomshuset er fyldt med 
workshops, udstillinger, demoer og teknologi. 
Værksteder med medier, firmaer der udstiller 
det nye inden for printere, robotter og elektron-
ik. Uddannelser og iværksættere viser deres 
anvendelser af IT. Talks af folk med tjek på nye 
trends, kunstnere med crossover-projekter 
mellem kunst og videnskab. Organiseret af The 
Clubhouse med støtte fra Villum Fonden, Novo 
Nordisk og Robotbyen.
Karsten Damgaard, kada@odense.dk 
30. sept. - 2. okt. 

 ŇUNF OG STEAM 
Åbne workshops og foredragsarrangementer 
hvor unge inviteres til at høre om, at lege med 
og diskutere naturvidenskabelige problemstill-
inger og eksperimenter leveret direkte fra de 
videnskablige miljøer på Odense Universitet. 
Arrangementerne er organiseret af UNF, Ung-
dommens Naturvidenskablige Forening SDU. 
Hver anden onsdag 19.30  |  Ungdomshusets Café

sundhed, velfærd, miljø og klima.    Det kræver indsigt i naturvidenskabens
og teknologiens    rolle i samfundet
Dyrk interessen for     videnskab, teknologi og håndværk

Du er i hverdagen tvunget til at træffe   valg, som har indflydelse på din og andres
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 ŇSKATEBOARD 
Fortrinsvist for begyndere 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 
Ons. 18.30 - 21.15  | Odense Street House

 ŇPARKOUR 
Bevæg dig frit og flydende gennem byens rum. 
Træningen giver øvede nye teknikker samt fær-
digheder 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 
Man. 19 - 20.50  |  Odense Street House

 ŇPARKOURPIGER 
Begynderhold hvor vi bruger byen som trænings- 
plads og udfordrer og hjælper hinanden til at 
blive stærkere og dygtigere til parkour. 
Gymnast Emilie Meyer Christensen,  
emiliemchris@gmail.com 
Man. 17.30 - 19.20  | Byens Ø, Parkourbanen 

 ŇLASER GAMES 
Sjove lørdage hvor vi skal løbe rundt nede i 
Street House og skyde med Laserguns. Hvis 
”capture the flag”, og ”Battle Royale”, røg-
maskiner og høj musik lyder sjovt så tag venner 
og veninder med!  
Instruktør Jonas Højgaard, jona9936@appsodense.dk  
Lørdage 23. okt., 27 nov. & 11. dec.  |  Street House

 ŇSKATETURE
Odense Street House inviterer cool skatere 
til skate på de bedste skateanlæg i Danmark. 
Første tur går til Brande, der har de vildeste 
haller. Se dem på nettet. Pris kun 50 kr. 
Mike Patterson 
3. sept.. 9 - aften  |  Afgang fra Street House  

S T R E E T   BYENS UNGE 2021/22

E v e n t s
  BYENS UNGE 2021/22   S P I S

Odense Street House 

En åben fleksibel ramme om streetkulturer som skate, løbehjul, inliners, BMX, parkour og streetsoccer.  

Der er danserum med trægulv, musikanlæg, spejle til streetdans og stænger til poolfitness.  

Vi har pladsen til nye subkulturelle trends. 

Mike Patterson, midp@odense.dk, 29 44 33 41  |  Odense Street House, Grønløkkevej 8

Spis
 ŇSMAG VERDEN  

Du vil over 5 kursusgange smage dig igennem 
verden. Hver enkelt dag er dedikeret mad fra ét 
specifikt område/land; Sydamerika, Asien, USA 
og så har vi 2 overraskelser i ærmet. Vi starter i 
uge 35 og slutter i uge 39. 
Faglærere  
Tir. 16 - 20  |  Kold College

 ŇSUSHI TRADITIONELT JAPANSK
Med ris, fisk, tang og skaldyr læres traditionelle 
japanske måder at lave sushi på. Kurset afsluttes 
med et fælles måltid.
2 lørdage, 9.  okt. & 30. okt. 11 - 15 
Ungdomshuset

 ŇTRINES 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 
Tir. 17 - 19.45  |  Søhusskolen, Bispeengen 3

 ŇVEGANSK MAD 
Tre søndage, tre temaer, Gode Frikadeller, 
Lækre Kager og Smagfulde Dressinger. Kokken 
fra Café Kosmos viser dig vejen til succes i det 
veganske køkken. Vi laver maden sammen, og 
du får opskrifter med hjem. 
Helle Vølund Spange, hellevoelund@gmail.com 
Første gang søndag 5. sept. 10 - 14 
Ungdomshusets Café

 ŇDEN SØDE TAND!  
Elsker du at gå og eksperimentere derhjemme, 
så kom og vær med til at arbejde med en profes-
sionel 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 ser 
på fjernsyn. Vi skal glaze kager, vi skal støbe 
chokolade og meget mere. Vi starter i uge 43 og 
slutter i uge 47. 
Faglærere 
Tir. 16 - 20  | Kold College

 Ň INTERNATIONAL MADLAVNING 
FOR PIGER

Har du lyst til at være med til at lave mad? 
Hvad med en krydret lasagne, en duftende but-
ter chicken eller en skøn italiensk pizza. Vi laver 
mad fra alle dele af verden og du er selv med til 
at bestemme. Holdet er kun for piger.
Undervisere Rosemiee og Joan 
Tir. 15.30 - 19.30  | UC Camp U, Risingsvej 118

 ŇPIGESKATE 
For alle piger. Vi er meget sociale, har det sjovt 
og øver en masse fede tricks på vores boards. 
Frank har igennem de sidste 25 år har været en 
del af de lokale skatemilijøer, hvor han har kørt 
både skateboard, inlineskates, BMX, trialbikes 
og nu undervist i pigeskate i 9 år. 
Instruktør Frank Enested 
Tir. 19 - 21  |  Odense Street House  

 ŇRULLESKØJTE
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 har skatet på rulleskøjter siden 
slutfirserne.  
Instruktør Mike Patterson, midp@ odense.dk

Tor. 18.30 - 20  |  Odense Street House 

 ŇSCOOTERSKOLE 
Et åbent tilbud for unge på løbehjul, hvor du 
kan lære nye tricks og køre ned at forskellige 
forhindringer. 
Holdansvarlig: Trine Kjær Dam – Christensen 
midp@odense. dk 
Man. 17 - 19  |  Odense Street House 

 ŇODENSE GATHERING VOL.6 
Parkour/break 2021 - 6 years anniversary! 
Eventet består af både breakin’ (breakdance) og 
parkour, hvor deltagere, lokalt, på landsplan og 
internationalt kommer for at fejre gadeidrættens 
weekend! Weekenden består af mange forskel-
lige aktiviteter, hvor deltagerne mødes på tværs 
af kulturer, deler erfaringer med hinanden og 
får et større socialt fællesskab. Kom forbi! Oplev 
kulturen og tag del i den! Det er ganske GRATIS! 
Free pizza - give aways and lots of love. 
Opdateringer på: fb.me/e/3Q1kxGsqZ
Arrangør Vinh Quang Nguyen  
Fre. 10. sept. 17 til søn. 12. sept. 14 
Odense Street House, Grønløkkevej 8

 ŇSKATE DENMARK
Løbende events, hvor vi fylder bussen og tager 
på ture til spændende skatespots på Fyn og 
rundt i Danmark. Medbring selv jeres skate-
boards, inliners eller løbehjul. 
Nicolai Højmark Christensen m.fl. 
Første gang fre. 1. okt. 15.30 - 21 
UngOdense, Niels Bohrs Allè 210

 ŇMASTER MADØRE
Lækre kager, økonomisk hverdagsmad og smuk 
velsmagende gæstemad. Lær at skære en smuk 
tomatrose og forvandle en frisk rødspætte til 
lækre fiskefileter med hjemmelavede pomfritter! 
Kom med jeres idéer og få understøttet kreati-
viteten i køkkenet. Til sidst kårer vi, med trofæ, 
“Master Madøre 2022”.
Louise Harton 
Ons. 15.30 – 18.30  |  Munkebjergskolen

Street
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Musical

 Ň  INTERNATIONAL TEATERFESTIVAL
I uge 34 organiserer Ungdomshuset en interna-
tional gadeteaterfestival med optræden på gad-
er og pladser i Odense midtby. 10 udenlandske 
gadeteatergruppe fra Brasilien, Frankrig, Bel-
gien, Italien, Filipinerne, Argentina underholder 
med musik, dans, arkobatik, teater, jonglering, 
nycirkus, marionetteater og komedie. Du kan 
opleve forestillingerne, men du kan også være 
med til at gennemføre festivalen. 
Koordinator skuespiller Anne Abbednæs

E v e n t

 ŇFORDELINGSPRØVE  
SKUESPIL/SANG

Instruktør Carsten Friis, mail@carstenfriis.dk 
Sanginstruktør Anita Lykkegaard, anitalyk@gmail.com

Man 13. sept. 18  |  UC Østre Plads, Danmarksgade 10

 ŇFORDELINGSPRØVE DANS
Danseinstruktør Marie-Louise Ringsing  
ml.ringsing@gmail.com 
Man. 13. sept. 19  |   UC Østre Plads, Danmarksgade 10

 ŇORKESTER
Meld jer til og Jakob tager individuelt  
kontakt til jer.
Orkesterleder Jakob Riis Hansen 
jakobriishansen@hotmail.com

12. - 16. dec. 2021  |  Magasinet

T E A T E R   BYENS UNGE 2021/22 BYENS UNGE 2021/22  T E A T E R

Velkommen til det glade vanvid

Årets musical er en hyldest til “The Blues Brothers” - en af de største kultgrupper, der med  
spektakulær og alternativ sceneoptræden har begejstret en kæmpe fanskare verden over.

Vores musicaludgave ligger tæt op ad den oprindelige film, der alene i USA indspillede for over 80 mil-
lioner dollars og hævede begrebet “The Blues Brothers” helt op i de overjordiske kultsfærer.  
Vi har beholdt de mange komiske situationer og vanvittige personer, og krydret det hele med flotte og 
frække danseoptrin. Musikken spiller en kæmpe rolle, idet omdrejningspunktet er et band, der forsøger 
at gøre comeback - med de største blues- og soulnumre. 

Det er ikke virkelighed og det er heller ikke særlig realistisk. Det er et kig indenfor i en vanvittig verden, 
hvor skæve eksistenser mødes. Det er humor når den er allerværst, og sidst, men ikke mindst, er det en 
åbenlys kærlighedserklæring til den amerikanske blues-, soul- og rockmusik.

Dialogerne og de imponerende danseoptrin taler for sig selv, ligesom den forrygende musik der er et 
univers af musikalske perler, der alle på sublim vis forener det klassiske med det utæmmelige: Think, 
Respect, Soul Man, Going Back to Miami, Jailhouse Rock og mange flere.

Blues 
Brothers    

The

On    a  mission 
    from God 

 ŇKREATIV FORESTILLING 
Går du med en instruktør- eller skuespillerdrøm 
i maven, så er her stedet for dig. Vi laver et 
intenst forløb med fri kreativ proces, hvor du er 
med til at skabe en forestilling 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 
Opstart man. 10. jan. 19 - 21.30  |  Ungdomshuset

 ŇTEATERFORESTILLING
Vi mødes og finder en forestilling sammen og 
hen over efteråret øver vi så vi kan vise den til 
december. Der er fokus på replikker, fremtoning, 
karakterarbejde og samspil.
Instruktør Sofie Dahlslykke Sarbo, ssarbo@gmail.com 
infomøde tor. 26. aug. 19  |  Ungdomshuset

 ŇDRAMA OG TEATER
For dig, der elsker at stå på en scene eller drøm-
mer om at prøve det. Vi skal arbejde og eksperi- 
mentere med teater, dramaøvelser, udtryksformer 
og performance. Vi laver små forestillinger, hvor 
vi både arbejder med manuskript og improvisation. 
Hvis vi kan, tager vi til forskellige teaterforestil- 
linger. I forbindelse med eventuelle forestilinger 
og afslutning må der påregnes ekstra øvedage, 
og weekender.
Bianca Giese, opstart i uge 43 
Man. 17 - 20  |  Camp U, Risingsvej 118
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 ŇSPILLESTEDET &  
UNGE I MIDTBYEN!

Det fedeste musikfællesskab med veludstyrede 
øvelokaler, scene, indspilnings- og beatstudie. 
Følg med på Instagram @spillestedet - i år kom-
mer der også stand-up open mic.

Filosofgangen 19A

 ŇSYDVEST, UNGE & TEKNOLOGI
Helt nyt Makerværksted med lasercutter, 3d 
printing farm, 3d scanner og tryk på tøj. Brug 
det til design af prototyper og udvikling af nye 
idéer.

Bergendals Allé 25

 ŇDU ER VELKOMMEN I HØJSTRUP
Kom og udvikl dit kunstneriske udtryk. Vi er 
vildt dygtige indenfor upcycling, kunst, hånd-
værk, design, kultur, keramik og til at spille med 
på jeres idéer. Vi tænker ud af boksen og bruger 
gerne eksperter, frivillige, foreninger, virksom-
heder, institutioner og trendsættere for at få 
tingene til at lykkes. Vil du prøve kræfter med 
events, har vi en eventvogn, som kommer rundt 
i Odense. Få hjælp til dine eventidéer eller du 
kan deltage i nogle af vores. Vi bevæger os på 
mange måder. Lige nu er padeltennis Danmarks 
hurtigst voksende sportsgren og vi vil have dig 
og dine venner med.

Rismarksvej 80

 ŇUC TORNBJERG
Prøv outdoor, sport, musik, droneflyvning, foto, 
madlavning og kreative aktiviteter og dyrk 
fællesskabet. Der er dage målrettet de ældste af 
vores unge. Du og din klasse kan låne Ungdoms- 
centeret til fælles sociale aktiviteter, så kontakt 
os endelig for spørgsmål og forslag. 

Niels Bohrs Allé 210

 ŇUC ROSENGÅRD
Vi prioriterer nærværet med jer i alle aktiviteter: 
Indendørs boldspil/bevægelse, studiet hvor der 
skrives og øves RAP-tekster, laves performance 
og indspilninger eller udenfor hvor der spilles 
basket til musik fra ghettoblasteren, køres på 
ATV og motocrossmaskiner. Vi har værksteder 
som NaturBoxen – hvor der arbejdes med natur- 
forløb, samt DesignBoxen hvor unge ser nye mulig- 
heder i at redesigne gamle loppefund og arve- 
stykker. Vi anlægger ny OCR–bane for motion og 
teambuilding. 

Ørbækvej 42

 ŇUC SYD
En bred vifte af spændende aktiviteter, lige fra 
fitness over kreative aktiviteter til E-sport. Vi 
inddrager aktivt vores brugere i planlægningen 
så de altid har indflydelse på vores tilbud, hvor 
nye muligheder løbende kommer til. Vi rummer 
bl.a. ungegruppen UngMedMening, der arbejder 
aktivt med projekter for byens unge. “Turbussen” 
tager typisk afsted hver onsdag aften til et arran- 
gement, planlagt af centrets brugere – kom frisk! 

Solbærvej 5

 ŇUC ØSTRE PLADS
Vi har, med Halmhuset og det grønne udeområde, 
et stort fokus på biodiversitet og FN’s 17 
Verdensmål. Du finder bl.a. vores fantastiske 
plast-genbrugsmaskine - Plast Lab On Wheels, 
der besøger festivaler og skoler/gymnasier. Her 
mødes engagerede mennesker, f.ek s. om at 
planlægge og afholde Festival For Fremtiden og 
en lang række andre events. Du kan øve med 
dit band i Containeren, arbejde med kunst i “P”, 
eller lave film og animation i Underværket. Alle 
er velkomne og har stor indflydelse på aktivi-
teterne gennem egne projekter og idéer.

Danmarksgade 10

 ŇUC KROGGÅRD
Et spændende sted, især til fællesskaber omkring 
teknologi og innovative løsninger. Bliv opfinder 
og slip fantasien løs! Vi har Droner, 3D-printere, 
VR-briller og endda mulighed for at reparere din  
cykel i et rigtigt cykelværksted. Slip opfinderen og 
fantasien løs sammen med dine venner. Gør din 
indflydelse gældende og giv de gode idéer vinger.

Smedebakken 24

 ŇUC SKIBHUS
Et fedt hus, der rummer en masse muligheder 
for teater/drama, rollespil, dans og musik. Her 
bliver musicalen finpudset, inden den opføres på 
Magasinet. Vær med til at planlægge og afholde 
Skibhusfestival i samarbejde med en række 
lokale foreninger. Et hyggeligt og spændende 
miljø for kreative og musiske unge, hvor alle er 
velkomne og har stor indflydelse på dagligdagen 
og aktiviteterne. 

Vicoriagade 33

 ŇUC CAMP U
Her bygges nye venskaber i en spændende 
ramme. Lyddstudie, dansesal, hestestald, køkken, 
fitnesslokale, atelier, e-sport & filmstudie. Der 
er ingen grænser for de mange muligheder både 
ude og inde. Vi har et tæt samarbejde med en 
række lokale foreninger og arrangerer sammen 
forskellige events både sommer og vinter. Kik 
forbi og få indflydelse på vores mange tilbud. 

Risingsvej 118

Ungdomscentre
Åbent for alle Odenses unge, mest unge i alderen 14-29 år.

Brug Caféen, klubber og foreninger. Deltag i undervisning, brug projektkuvøser og værksteder. Få rådgivning og lav egne projekter.  

Ungdomshuset bygger mest på unges initiativ og energi, og du kan få hjælp til at gøre idéer til virkelighed.  

Udgangspunktet er, at alt er muligt, hvis du selv vil det.

 ŇFORENINGER & BRUGERGRUPPER
Du kan møde; Japanske Aiodense, Skakklubben 
FREM, Folkekøkken Odense, Rollespilsforenin-
gen FØNIKS, Erhvervsskolernes Elev Organisa-
tion, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 
og Ungdommens Uddannelsesvejledning,  
Samtalegrupper 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, Angstforeningen, 
Unge med stemmer, skoleklasser fra Camp 10, 
Dfunks Madmekka og mange flere ...

 ŇUNGDOMSHUSETS 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 er der spiseklubber, torsdag er vegansk 
og fredag har vi brunch.

 ŇUNG 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 fællesskabs- 
dannende aktiviteter. Det er vigtigt at flere får 
gavn af projektet, og at I er en gruppe, der får 
noget op at stå sammen. Vi lægger også vægt 
på at aktiviteten foregår i Odense. Læs mere på 
ungdomshusetodense.dk.

 ŇUNGINFO
Hvis du ikke ved, hvor du skal gå hen – Start 
med UngInfo ! Vi ved i Ungdomshuset, 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.

 ŇFESTIVALER
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, Havnekultur- 
festival , Teknologi Festival, Generator, H.C. 
Andersen Festivals, SPIS Festival, Fjordens Dag 
og en hel del flere events!
 

 ŇKULTURTEKNOLOGIBANKEN  
& THE CLUBHOUSE

Ungdomshuset har en stor bank af udstyr med 
lyd, lys og know how, kameraer, en masse IT og 
mediefaciliteter, scene, scenelastbil og andet 
grej til kulturelle arrangementer.
Kontakt Ungdomshusets leder Karsten 
Damgaard, kada@odense.dk, 63 75 68 21

Nørregade 60  |  63 75 68 20

Åbningstider  Man. - tor. 8 - 22  |  Fre. 8 - 14  |  Lør. 10 - 16  |  Søn. lukket

Ungdomshuset
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