
Program for scenen 29. og 30. august 
 

 

Torsdag kl. 09-14 OBS: kun for tilmeldte skoleklasser 
 

9.15-9.40 Fælles velkomst ved UngEnergi, Slænget, 
Ungdommens Røde Kors, Odense Fælleselevråd, 
Gro Odense og UngOdense 

9.40-9.50 Talk: Odense Renovation præsenterer Odenses nye 
genbrugssystem, som også bruges på Festival for 
Fremtiden  

9.50-10.30 
  

Musik og talk: PigeBeat og projektleder Kristine 
Bjørn Markussen. 
PigeBeat: Lin Glasdam Vander er en 18-årig 
musiker, som komponerer, spiller og synger sine 
egne sange.  
Hendes musik beskrives som en blanding af singer-
songwriter og melankolsk jazz. Med på scenen har 
hun Astrid Schick på klaver og Elwira Marie 
Hamilton-Wittendorf på bas. 

 
Kristine fortæller om idéen bag PigeBeat. Hun er 
uddannet cand. musicae fra Det Jyske 
Musikkonservatorium og er blandt andet 
medforfatter på JazzDanmarks undervisningsbog 
“Improvisationsundervisning For Børn”, hvor hun 
beskriver måder hvorpå man kan få flere piger til at 
spille på instrumenter. 

10.00-11.00 Workshop: Gro Odense viser, hvordan man laver et 
terrarium af genbrugsmaterialer 
Foregår ved Halmhuset  

10.30-11.00 
  

Talk: Johanna Cecilie fra Slænget fortæller om 
arbejdet med verdensmålene både nationalt og 
internationalt  

11.00-11.40 
  

Dialogmøde: Unge debatterer med Borgmester 
Peter Rahbæk Juel, Rådmand i Børn- og 
Ungeforvaltningen Susanne Crawley, Formand for 
Verdensmål Udvalget Peer Locher 

11.40-12.00 
  

Prisoverrækkelse: Kåring af konkurrencevindere i 
de tre kategorier:  

• Indfør et bæredygtigt tiltag 
• Lav et produkt af genbrugsmaterialer 
• Lav den bedste opskrift på en bæredygtig 

ret 

12.00-12.30 
  

Talk: Ikke konfirmeret  



12.30-13.00 Talk: Formand for Danske Skoleelever, Thea 
Enevoldsen, fortæller hvordan elevrådet kan ændre 
verden. Elevråd og elevdemokrati kan andet end at 
skaffe nye bolde - de kan skabe en bedre verden.  

13.00-13.30 Musik: Elevband fra FLOW-uddannelsen 
  

13.30-14.00 Talk: Morten Henriksen, ekstern lektor på SDU, 
fortæller om 10 unikke eksperimenter, der har 
gjort verden mere bæredygtig 

 

Torsdag kl. 14-18 ÅBEN FOR ALLE 
 

14.00-14.30 Musikalsk indslag 

  

14.30-15.00 Talk: Christian Pilegaard Jespersen, Civilingeniør, 
fortæller om plastikproblemtik, affald og ressourcer 
i relation til FN’s 17 verdensmål   
  

15.00-15.30 Musik: Minitus  
Pigeband fra Søhusskolen, der spiller pop og rock-
musik  
  

15.30-16.00 Kreativt indslag 

  

16.00-16.30 Musikalsk indslag 

16.30-17.00 Musikalsk indslag   

17.00-17.30 Talk: Gro Odense fortæller om 
urban gardening, bæredygtighed og biodynamik  

17.30-18.00 Musikalsk indslag  

 
  



Fredag kl. 09-14 OBS: kun for tilmeldte skoleklasser 
 

9.15-9.40 Fælles velkomst ved UngEnergi, Slænget, 
Ungdommens Røde Kors, Odense Fælleselevråd, 
Gro Odense og UngOdense 

9.40-9.50 Talk: Odense Renovation præsenterer odenses nye 
genbrugssystem, som også bruges på Festival for 
Fremtiden  

9.50-10.30 
  

Talk: Johanna Cecilie fra Slænget fortæller om 
Slængets arbejde med verdensmålene både 
nationalt og internationalt  

10.30-11.00 
  

Talk: Christian Pilegaard Jespersen, Civilingeniør, 
fortæller om plastikproblemtik, affald og ressourcer 
i relation til FN’s 17 verdensmål  

11.00-11.40 
  

Dialogmøde: Unge debatterer med Rådmand i 
Børne- og Ungeforvaltningen Susanne Crawley, 
Formand for Verdensmål Udvalget Peer Locher, 
Rådmand i By- og Kulturforvaltningen Jane Jegind 

11.40-12.00 
  

Prisoverrækkelse: Kåring af konkurrencevindere i 
de tre kategorier:  

• Indfør et bæredygtigt tiltag 
• Lav et produkt af genbrugsmaterialer 
• Lav den bedste opskrift på en bæredygtig 

ret 

12.00-12.30 
  

Musik: Minitus  
Pigeband fra Søhusskolen, der spiller pop og rock-
musik   

12.30-13.00 Talk: 3.A (Klimaheltene fra Abildgårdskolen) 
fortæller om deres projekt om at samle skrald 
omkring Vollsmose.  
Foregår i Halmhuset  

13.00-13.30 Talk: Formand for Danske Skoleelever, Thea 
Enevoldsen, fortæller hvordan elevrådet kan ændre 
verden. Elevråd og elevdemokrati kan andet end at 
skaffe nye bolde - de kan skabe en bedre verden.  

13.30-14.00 Talk: Maja Parsberg Madsen, Extinction Rebellion, 
taler om global ulighed 

 

Fredag kl. 14-18 ÅBEN FOR ALLE 
 

14.00-14.30 Musikalsk indslag 

  



14.30-15.00 Talk: Morten Henriksen, ekstern lektor på SDU, 
fortæller om 10 unikke eksperimenter, der har gjort 
verden mere bæredygtig 
  

15.00-15.30 Musik: Minitus  
Pigeband fra Søhusskolen, der spiller pop og rock-
musik  
  

15.30-16.00 Talk: Johanna Cecilie fra Slænget fortæller om 
Slængets arbejde med verdensmålene både 
nationalt og internationalt   

16.00-16.30 Musik: Mattis Vural.  
En sangskriver med en stærk sangstemme, som er 
understøttet af pulserende rytmer og elegante 
melodier. Sammen med sin guitar lægger Mattis op 
til et væld af følelser og bindende intimitet 

16.30-17.00 Musikalsk indslag   

17.00-17.30 Musik: Corners.  
Et ungt band, der leger med en alternativ rock lyd, 
som med inspiration fra tidens tidsløse navne, 
fanger publikum med sine fængende melodier og 
solide performances  

17.00-18.00 Workshop: Gro Odense viser, hvordan man laver en 
lille grøntsagshave fra grøntsagsrester  
Foregår ved Halmhuset  

 

 


