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Festival for børn og unge i Odense
25. og 26. august 2022

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



KÆRE SKOLELÆRER I 5.-10. KLASSE

Du og din klasse inviteres til at deltage i FESTIVAL FOR 
FREMTIDEN – den eneste verdensmålsfestival for børn 
og unge i Odense.

Formålet er, at elever fra 5. -10. klasse tilegner sig handlekompetencer, 
så de kan hjælpe med at realisere FN’s 17 verdensmål. De skal gå fra 
festivalen med en lang række lifehacks og værktøjer til at være mere 
bæredygtige i deres hverdag. De får viden om FN’s 17 verdensmål, så de 
kan fortælle om dem og inspirere andre til at hjælpe med at opfylde ver-
densmålene. Det hele foregår i øjenhøjde, med hensyn til de forskellige 
alderstrin. Festivalens indhold udtænkes af en arrangørgruppe bestående 
af 7 frivillige unge i alderen 14-19 år. Festivalen er dermed lavet af unge 
og for unge. Festivalen understøttes af UngOdense, ungdomsskolen i 
Odense.

Hvis klassen deltager i festivalen, har I også mulighed for at deltage i konkur-
rencen ”BÆRElivsDYGTIG”,  som omhandler bæredygtige handlinger i hver-
dagen. Idéen er, at eleverne skal fortælle om noget, som de selv gør. Det kan 
enten præsenteres ved at lave en kort video eller ved at skrive et læserbrev. 
Det er vigtigt, at handlingen hænger sammen med et eller flere verdensmål. 
Der kåres to vindere i hver kategori. Præmien er et gavekort til et klassearran-
gement. Derudover bliver vindermaterialet publiceret i relevante lokale medier. 
Der tages hensyn til alder og klassetrin i bedømmelsen.  
Fristen for deltagelse er tirsdag d. 16. august - men man kan allerede deltage 
nu! 
 
For mere information om krav og deltagelse, besøg: 
baerelivsdygtig.ungodense.dk

FESTIVALEN

KONKURRENCE

fremtidsfestival.ungodense.dk

PRAKTISK

Festivalen foregår over to dage, hvor skoleklasser kan deltage enten tors-
dag d. 25. eller fredag d. 26. august 2022 kl. 9-13. Det er gratis at deltage, 
hvis klassen er tilmeldt. Til gengæld forventer vi, at I deltager fra start til 
slut, så I får hele oplevelsen med. Festival for Fremtiden afholdes på Østre 
Plads, Danmarksgade 10, 5000 Odense C.



Hele Østre Plads omdannes til en rigtig festivalsplads med scener, udstillings-
telte, loungeområder og workshops.  
Der vil være alt fra græsrodsbevægelser og politikere, til passionerede unge 
iværksættere og lokale samarbejdspartnere. Emnerne strækker sig fra bio-
diversitet og bæredygtig energi, til social kontrol og genbrugstøj. Vi udvikler 
fortsat på programmet.  
 
På Festival for Fremtiden kan I bl.a. opleve: 

TALKS – Inspirerende debatter fra unge til unge med udgangspunkt i ét eller 
flere af FN’s 17 verdensmål.  
Forhåbentligt får vi også besøg af Klima- og Miljørådmand i Odense, Tim Ver-
mund Andersen samt Børne-og Ungerådkvinde Susanne Crawley.  

MUSIK – Optrædener fra lokale ungdomsbands, stand-up og dans til at ska-
be den helt rigtige festivalstemning. Vi har gode kontakter til musikundergrun-
den gennem ungdomsskolens SpotOn Festival. 

STANDE  – Foreninger, ungegrupper, organisationer, uddannelsesinstitutioner 
og virksomheder har stande, der giver viden og kompetencer til at handle på 
verdensmålene. Her kan deltagerne lære ved både at se, høre, røre og selv 
prøve sig frem. 

WORKSHOPS – Vi tilbyder workshops for klasser om emner, der berører FN’s 
17 verdensmål. Her har de unge mulighed for at dykke mere ned i et emne, 
og få konkret viden og handlekompetencer med hjem.  
Der følger et fuldt program over mulige workshops senere. 
  
MADKØB 
Der bliver mulighed for at købe bæredygtig mad på pladsen - så man kan 
opleve smagen af at passe på klima og miljø. 
 
PRÆMIEOVERRÆKKELSE  
Vinderne af ”BÆRElivsDYGTIG” kåres under festivalen. Festival for Fremti-
dens arrangørgruppe står for præmieoverrækkelsen på pladsen. Der kåres en 
vindervideo og et vinderlæserbrev torsdag og det samme igen fredag. 

OPLEVELSER

fremtidsfestival.ungodense.dk



Det begrænsede antal pladser uddeles efter først til mølle-princippet, så tilmeld din klasse hur-
tigst muligt. Deltagelse er gratis. 
Når festivalen nærmer sig, udsender vi et fuldt program, samt oversigt over hvilke workshops 
man kan tilmelde sig. Bemærk at man også tilmelder sig klassevis til workshops. 

Festival for Fremtiden er igen i år tilrettelagt af en ung arrangørgruppe i samarbejde med  
UngOdense. Derudover har vi som altid flere lokale sponsorer. 

TILMELDING

ARRANGØRER

Har du spørgsmål? Kontakt UngOdense via Marie Lodberg - tlf.: 29281368 - mail: mbg@odense.dk

FIND MERE INFO

Festival for Fremtiden - UngOdense

fremtidsfestival.ungodense.dk

festivalforfremtiden

U n g d o m s s k o l e n  i  O d e n s e

Skynd dig at tilmelde din klasse på fremtidsfestival.ungodense.dk!


