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Forord
Hjertelig velkommen til dig som enten workshopholder eller deltager ved dette års Ungefolkemøde på
Odsherreds Gymnasium og i Asnæs by.
Vi glæder os rigtig meget til at se dette flotte og kreative program udfolde sig på selve dagen og håber at I
alle får en spændende, vedkommende og tankevækkende dag.
Hvis alle skal have det maksimale udbytte af de workshops som I besøger med jeres klasser, er det vigtigt at
mobilen er i tasken under workshoppen og det der foregår har DIN fulde opmærksomhed.
I forhold til transport til Asnæs har Movia sørget for følgende og deres besked til skoleklasserne lyder:
”Ekstra vogne på toget til ungefolkemødet på OG
Lokaltog sætter dobbelt togsæt ind på morgen og eftermiddagsafgangene til/fra Asnæs st. Det betyder, at
der vil være 256 siddepladser og ca 200. ståpladser og ca.200 ståpladser på morgenafgangen 08:17 fra
Holbæk og 08:17 fra Nykøbing Sjælland.
I kommer rigtig mange på samme tid, så hvis I har mulighed for det, så tag gerne toget ½ time tidligere:
07:48 fra Holbæk og 07:46 fra Nykøbing Sjælland. Så bliver der bedre plads til alle.”

I forhold til forplejning er der sørget for dejlig mad fra hhv.

Fra deres food-trucks på festivalpladsen ved OG sælger de lækre okseburgere, fish’n’chips og vegan burgers
til fordelagtige elevpriser!!! Der kan købes drikkevarer i OG’s kantine.
Hele dagen slutter med et brag af en koncert med Faustix og efterfølgende lokal DJ. På festivalpladsen kan
du i øvrigt møde Radikal Ungdom, Venstre Ungdom og Socialdemokratisk Ungdom samt komme med dine
visioner for Campus Odsherred eller deltage i skabelsen af et kunstværk udtænkt af en OG billedkunstelev
og meget, meget mere…
En kæmpe tak skal lyde til alle aktører/workshopholdere for at komme til OG og Asnæs - og for de unges
skyld, at vise at de tror på dem og inddrager dem.
Vel mødt!
På vegne af styregruppen for Ungefolkemødet
Kim Lund

2

Workshop beskrivelser
Klik dig rundt I programmet herunder, og bliv inspireret til alt vores fantastiske indhold ved dette års
Ungefolkemøde:

Indholdsfortegnelse
1. Affaldsteam ................................................................................................................................................... 5
2. Sundhedsteam: .............................................................................................................................................. 5
3. ASU/Ungdomsbureauet: ............................................................................................................................... 5
4. Center for erhverv, plan og by:...................................................................................................................... 5
5. MOVIA ........................................................................................................................................................... 6
6. NJORD ............................................................................................................................................................ 6
7. Ungdomsøen ................................................................................................................................................. 6
8. HEADSPACE.................................................................................................................................................... 6
9. Odsherred Bibliotek ....................................................................................................................................... 7
10. Odsherreds kunstmuseum .......................................................................................................................... 7
11. Processkolen NEG…………………………………………………………………………………………………………………………………..7
12. Odsherred musikskole ................................................................................................................................. 8
13. C:NTACT ....................................................................................................................................................... 8
14. Odsherred Provsti ........................................................................................................................................ 8
15. RUSMIDDELTEAM ........................................................................................................................................ 9
16. Elever fra OG’s klimaråd og ungebyrådet.................................................................................................... 9
17. UNG I ODSHERRED....................................................................................................................................... 9
18. POLITI ........................................................................................................................................................... 9
19. SSP ............................................................................................................................................................. 10
20. DET VILDE SPINDERI................................................................................................................................... 10

3

21. HUSET I ASNÆS .......................................................................................................................................... 10
22. BRUGSEN ................................................................................................................................................... 11
23. VERDENSKLASSEN...................................................................................................................................... 11
24. DEMOKRATIGARAGE ................................................................................................................................. 11
25. UNGDOMSBUREAUET v. RØST .................................................................................................................. 11
26. PRAKTISKE VÆRKSTEDER - KØKKEN NEG................................................................................................... 12
27. PRAKTISKE VÆRKSTEDER - BYGGERI NEG .................................................................................................. 12
28. PRAKTISKE VÆRKSTEDER - AUDEBO NEG .................................................................................................. 12
29. FRIRUMSDEBAT V. KARINA VINCENTS....................................................................................................... 12
30. FGU (Fårevejle) VÆRKSTED ....................................................................................................................... 13
31. JS KLIMA OG DESIGN ................................................................................................................................. 13
32. ODSHERRED TEATER .................................................................................................................................. 14
33. KLIMAKATASTROFER OG RELIGIONER ....................................................................................................... 14
34. HHX SLOTSHAVEN/OG ............................................................................................................................... 14
35. HTX SLOTSHAVEN ...................................................................................................................................... 15

4

1. Affaldsteam
DM i skraldesortering
I DM i skraldesortering gælder det om at sortere affald på tid. Der er en bunke blandet affald, som skal
sorteres i de ti nye affaldsfraktioner. De unge mennesker bliver delt op i 3-4 undergrupper og skal dyste
om at slå DM-tiden, som lige nu lyder på 1 minut og 34 sekunder og blev sat på Vig Festival. Hvis holdene
slår tiden, kan de vinde en af de eftertragtede genbrugspokaler.
HVOR:
Festivalpladsen på OG

2. Sundhedsteam:
Hvad SNUS gør ved din hjerne og krop?
Gennem kort, kahoot og film bliver du i denne workshop klogere på hvad SNUS og tyggetobak gør ved din
hjerne og krop.
HVOR:
Bakken v. Asnæs skole

3. ASU/Ungdomsbureauet:
ASU x FUTURE
Metaverset – også kaldet Extended Reality (XR) teknologier – udbreder og udfordrer, hvordan vi forstår den
virkelighed, som vi lever i. Ved at lægge ekstra lag på virkeligheden, udfordrer teknologierne grænserne for,
hvordan vi forstår verden. Hvordan føles det at hænge ud med sine venner i virtuelle miljøer? I denne her
workshop går Akademiet for Samfundsengagerede unge og Future Generation Shaping Future Technology
sammen om at udfordre og undersøge SAMMEN med JER, hvordan fremtidens teknologi kan og skal
påvirke vores samfund.
HVOR:
OG Lokale A13

4. Center for erhverv, plan og by:
Sansende byrumseksperimenter i Enghaven
Enghaven danner rammerne om en byudviklingsworkshop.
Workshoppen tager udgangspunkt i byens rum, hvor vi undersøger hvordan vi gennem identifikation og
ejerskab får skabt spændende og trygge byrum.
Vi arbejder med kridt, pap, strips, snor og ord i et byudviklings mash-up af fysisk kortlægning og poesi.
I Enghaven arbejder vi med at gentænke gaderummets muligheder med bygadeindretning og aftryk på
gaden.
HVOR:
Enghaven
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5. MOVIA
Sansende byrumseksperimenter på STATIONEN
Asnæs St. danner rammerne om en byudviklingsworkshop.
Workshoppen tager udgangspunkt i byens rum, hvor vi undersøger hvordan vi gennem identifikation og
ejerskab får skabt spændende og trygge byrum.
Vi arbejder med kridt, pap, strips, snor og ord i et byudviklings mash-up af fysisk kortlægning og poesi.
På stationen skal vi ved hjælp af forskellige registreringsmetoder afsøge stationsrummets fysiske rammer
og identitet.
HVOR:
Stationen ved Enghaven

6. NJORD
Bomb byen med blomster
FRØBOMBER - BOMB BYEN MED BLOMSTER!
Du kan på en sjov og nem måde være med til at skabe lidt mere mangfoldighed, ved at lave små ”bomber”,
fyldt med blomsterfrø. De små næringsfyldte frøbomber kan spire og gro alle vegne, når bare de får lidt
regnvand.
Frøbomberne er små, men de er magtfulde! De har potentiale til at berige og forskønne by- og
naturområder, ved at etablere mere planteliv, tiltrække forskelligartede smådyr og ikke mindst sprede
glæde blandt mennesker!
HVOR:
Festivalpladsen på OG

7. Ungdomsøen
Skab dit eget drømmesamfund sammen med Ungdomsøen
Du har fået en Ø – ja, det er faktisk ikke løgn! På Ungdomsøen samles unge fra hele Danmark om at skabe
de forandringer, de ønsker i samfundet, lave egne projekter og dyrke et fedt frivilligt fællesskab! Mød
Ungdomsøen og vær med til at bygge fundamentet for et mere ungestyret samfund: Hvilke værdier og
rettigheder er vigtige for jer? Hvordan foretrækker du at tage beslutninger i et fællesskab? Hvad pisser jer
af i samfundet 2022, og hvordan kan I handle på den frustration? Det er spørgsmål vi sammen udforsker
gennem leg, rollespil og kreativ udfoldelse.
HVOR:
Festivalpladsen på OG

8. HEADSPACE
At turde tale om det, der fylder
I Headspace arbejder vi for at forbedre børn og unges mentale sundhed. Vi tilbyder gratis og anonyme
samtaler for børn og unge mellem 12-25 år. Samtidig har vi i Headspace Kalundborg vilde visioner for, at de
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unge skal få mere mod til at turde tale om lige netop det, der går og fylder hos dem. Vores workshop vil
have fokus på, hvordan vi kan styrke den mentale sundhed og turde tale sammen.
HVOR:
OG Lokale E13

9. Odsherred Bibliotek
Bliv klogere på Fake News med biblioteket
I dag er vi alle online, og internettet har gjort det nemmere end nogensinde før at sprede fake news – ikke
bare lokalt, men i hele verden.
Mange unge er aktive på sociale medier, og her støder man på rigtig meget misinformation og ensidig
historiefortælling. Men hvordan genkender man fake news, og hvor går man hen, hvis man skal faktatjekke
en historie?
På biblioteket er vi med til at lære unge, hvordan de forholder sig kritiske over for kilder og finder pålidelig
information. Derfor vil vi til denne workshop sætte fokus på, hvor nemt fake news opstår og spreder sig –
og hvordan biblioteket kan hjælpe én til at tænke mere kritisk, når man skal navigere i en digital verden
hvor nyheder spreder sig med lynets hast.
HVOR:
På Odsherred Bibliotek

10. Odsherreds kunstmuseum
Er der en sag du brænder for? Hvordan vil du kæmpe for din sag? Hvad
vil du sige til hvem og hvordan? Vil du bruger du humor? Provokation?
Empati?
•
•
•

KUNST OG AKTIVISME
Din fremtid! Din stemme!
Miljøet! Menneskerettigheder! Fred! Ligestilling!

Kom og bliv inspireret af værker og happenings fra kunstnerkollektivetog aktionsgruppen RØDE MOR og andre aktivistiske kunstnere fra hele
verden. Kast dig ud i aktivistisk kunst på vores værksted eller lav
aktivistisk gadekunst i stort format (street mural) på vores
parkeringsplads som får lov at vokse under hele ungefolkemødet!
HVOR:
Odsherreds Kunstmuseum
Rødhøj 11
4550 Asnæs

Art and Activism for Climate Action, Climate
Action March, San Francisco, 2018

11. Processkolen NEG
Lær om VR, fjernstyrede trucks og kraner samt NOVO Nordisk og Lundbeck og hvorfor det hele har noget
med bæredygtighed at gøre
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Processkolen står for at fortælle/vise og afprøve elementer fra nogle af de uddannelser Processkolen
udbyder og hvor bæredygtighed fylder en del af uddannelserne.
Vi arbejder elevinddragende med produktion af små film med indbyggede opgaver og konkurrencer med
små fjernstyrede trucks og kraner. Saml din egen pap VR-brille og dyk ned i reklamer fra Novo Nordisk og
Lundbeck.
HVOR:
OG Lokale E6

12. Odsherred musikskole
Køn, identitet, bæredygtighed – musikken har det hele.
•
•
•

Du kan danse til den på alle mulige måder. Udtrykke dine følelser og tanker igennem musik.
Martin Gerup diskuterer med eleverne, hvorfor musik udgør så stor en værdi for os. Hvad er det musik
kan? Det er verdens mest udbredte sprog. Større end engelsk, spansk og mandarin. Tilsammen!
Den kræver ikke jordens ressourcer. Ligesom olie og kødproduktion. Den er måske endda
kønsneutral?
Med sin stemme, et live-setup og et trommesæt spiller, snakker og synger Martin med eleverne. Vi skal
bl.a. høre om, hvordan hans 80'er bands sang "Dig & Mig" pludselig blev et hit.

HVOR:
Odsherred musikskole

13. C:NTACT
Ekstremt demokratisk
Mød en gruppe modige mennesker, der tidligere i deres liv har været en del af ekstreme eller radikale
miljøer. Hør om deres vej ind og ud af ekstremismen og hvor de befinder sig i dag. Efter de personlige
fortællinger er der spørgsmål og dialog mellem fortællere og publikum.
HVOR:
Hallen på OG

14. Odsherred Provsti
Når enere bliver ét
Kristendommen er en vild vision. En vision om kærlighed og fællesskab, der rækker ud over den enkelte og
som kan rumme os og bære os som vi er. På kirkens workshop skal det derfor handle om fællesskab – at vi
ikke kun er enere, men at vi også er ét.
HVOR:
Enghaven
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15. RUSMIDDELTEAM
Vaner og forbrug - få viden om konsekvenser ved ved alkohol/stoffer
•
•

•
•
•

Statistik omkring Danmarks alkoholforbrug. Dansk alkoholkultur ifht. resten af Skandinavien, Europa og
verden.
Danske unges alkoholvaner. Her vil de unge høre om Sundhedsstyrelsens anbefalinger pr. marts 22,
tendenserne i ungemiljøet, risikoadfærd og måske noget om hvordan det ser ud i de øvrige
Skandinaviske lande.
Kahoot quiz om alkohol (og stoffer). Her vil de unge på deres mobiltelefon besvare spørgsmål i en
”konkurrence” om viden vedr. emnet ”alkohol og stoffer”.
”Hvis det ikke er et drukspil, hvorfor skal jeg så spille det?”. Et spil hvor de i grupper skal læse og
diskutere nogle scenarier og fremlægge i plenum.
Rusmiddel Teamet / Ungebehandlingen – Hvad kan vi hjælpe med? Hvor går man hen hvis har
udfordringer eller føler sig presset, ifht. at omgås alkohol og / eller stoffer. Eller hvis nogen man kender
eller ens forældre har udfordringer.

HVOR:
OG Lokale A10

16. Elever fra OG’s klimaråd og ungebyrådet
LIVE, LAUGH, BOMB!
Be woke med dit madpakkepapir og bomb fremtiden!
Arrangør: Ungeklimarådet og Ungebyrådet
HVOR:
Enghaven

17. UNG I ODSHERRED
Vilde Visioner for Ung i Odsherred
Med overskriften ’Vilde Visioner for Ung i Odsherred’ lægges der op til, at de mange unge påbegynder en
kreativ tankeproces, hvor det vil vrimle med visionære bud på, hvordan vi udvikler vores fælles
ungdomskultur i fremtiden – med inspiration fra den enkelte unges hverdagsliv vil vi sammen skabe
grobund for et endnu federe ungetilbud.
HVOR:
Ung i Odsherred, Bobjergvej 2

18. POLITI
Hvad er egentlig politiets opgaver?
Kom og arbejd med dilemmaer ift. politiets opgaver som kan misforstås. Politiet jo en upolitisk størrelse,
selv om vi er styret af politikerne. Det er ikke politiet som laver reglerne eller straffer. Kom og få styr på den
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tredelte magt – lovgivende, udøvende og dømmende. Vi svarer på alle spørgsmål, f.eks. hvad er ”Ikke
politiets opgaver”, ”politiets opgaver ???” eller sågar ”politiets opgaver i Odsherred”.
HVOR:
Nærpolitistation i Asnæs

19. SSP
Hvad er det gode ungdomsliv?
I vores workshop vil du få mulighed for at debattere og blive inddraget i diskussionen. Vi vil tale om det
gode ungdomsliv samt hvilke konsekvenser ens handlinger kan have for fremtiden og mulighederne for evt.
job.
HVOR:
Nærpolitistation i Asnæs

20. DET VILDE SPINDERI
Lokal uld i mund og entreprenørskab
Hvad kan man egentligt med lokal uld? Hvordan kender man forskel på uldfibre, så man spinder det rigtige
garn? Hvad er lokalt design af beklædning og interiør, hvilken rolle spiller ulden, teknikker og plantefarver?
Hvordan får man gang i en bæredygtig tekstilproduktion og hvorfor er det ikke kun noget for de gråhårede?
Jeg kommer med lidt af hvert (uld, garn, kartofler, forskellige tekstilteknikker), man kan prøve at mærke,
lugte til og se forskelle på...
HVOR:
OG billedkunstlokalet C8

21. HUSET I ASNÆS
Vilde visioner med lokale kunstnere
Der vil være tre af Husets egne kunstnere til stede. Hans Helge Nielsen (tidligere gymnasielærer i kunst),
Jørgen Bromann (også tidligere gymnasielærer i kunst), samt undertegnede Margrethe Agger (tidligere
leder af Albertslund billedskole).
De unge deltagere i workshoppen deles op i tre grupper.
Første gruppe er ovenpå hos Kunstmaler Hans Helge Nielsen, hvor han vil lave et projekt han kalder
iagttagelse med let indføring i tegning.
I stuen vil Kunstner Jørn Bromann holde til.
Han kalder sit indlæg for: Ideskitsering, indblik i og forståelse for den kreative proces og dens betydning for
det færdige værk.
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I køkkenet huserer Gobelinvæver Margrethe Agger.
Under overskriften "vilde visioner" vil jeg lave noget jeg som jeg kalder Billeddiktat. Med min og deres
fantasis hjælp sørger vi for at deltagerne kommer herfra med noget, de ikke havde drømt om.
HVOR:
Huset i Asnæs

22. BRUGSEN
Arbejdsmarked, ansvar og lynkarriere
Kom og deltag i en Work shop som handler om det første møde med arbejdsmarkedet, det at være en del
af et velfungerende hold og det ansvar som følger med og ikke mindst om, hvordan du kan gøre lynkarriere
som leder.
HVOR:
Brugsen i Asnæs 1. sal

23. VERDENSKLASSEN
Hvad er bæredygtig udvikling og hvordan hænger det sammen med FN’s Verdensmål?
I workshoppen vil vi diskutere og reflektere over globale og lokale problemstillinger, og hvordan
Verdensmål er en handleplan for nogle af de udfordringer vi som samfund står overfor.
Igennem inddragende øvelser diskuterer eleverne, hvordan de enkelte Verdensmål opfyldes både globalt
og lokalt. I workshoppen undersøger eleverne også, hvordan de selv kan tage del i denne udvikling.
HVOR:
OG kantinen

24. DEMOKRATIGARAGE
Demokrati Fitness – træn dine demokratimuskler
Alle os, der bor i Danmark, er en del af demokratiet - om vi er 9 år eller 99 år.
Det betyder oprindeligt folk=demos og styre=kratos. Og folket det er jo også dig!
Men det at styre er jo ikke noget vi bare automatisk er gode til - det skal trænes.
Sif og Astrid der er Demokrati Fitness Trænere sørger for at du mærker dine demokratimuskler og bliver
varm til at gå ud og deltage i demokratiet
HVOR:
OG kantinen

25. UNGDOMSBUREAUET v. RØST
Lær at holde en brandtale – ved Talerskolen Røst
At holde en tale er en af de stærkeste måder at påvirke andre mennesker på. Vi har set det hos Gretha
Thunberg, Sofie Linde og Mette Frederiksen og mange andre gennem historien. Men hvordan får man
evnerne og modet til at stille sig op på talerstolen og holde en brandtale? Det vil Martin Therkildsen fra
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talerskolen Røst give et lynkursus i. Med fokus på idegenerering, sproglige virkemidler, kropssprog og
stemmeføring, vil han guide jer igennem en række gode retoriske værktøjer som gør jer klar til at komme
ud med jeres budskab og dele jeres vilde visioner med publikum.
HVOR:
Festivalpladsen på OG

26. PRAKTISKE VÆRKSTEDER - KØKKEN NEG
5 grundsmage og én byg selv sandwich
Workshoppen med de fødevare-uddannelser vi har kommer til og handle om de fem grundsmage –
forskellige grøntsager fra lammefjorden – og byg selv ”sandwich”. Deltagerne skal høre om de forskellige
grundsmage, hvordan de bruges i madlavning og så skal de arbejde med og skære grønt og lave en pesto –
til sidst skal de samle en stor sandwich som skal deles efter det antal som deltager.
HVOR:
OG Lokale C2

27. PRAKTISKE VÆRKSTEDER - BYGGERI NEG
Deltagerne i denne workshop kan komme forbi og høre lidt om hvad det vil sige at tage en
erhvervsuddannelse, herunder uddannelsesstruktur, beskæftigelse mv.
De vil samtidig have mulighed for at prøve forskellige håndværk og tale med igangværende elever,
vejledere, undervisere og lærepladskonsulenter.
Kort sagt – Kom ind og bliv klogere på erhvervsuddannelser på prøv dem på egen krop 😊
HVOR:
Lokale A2 OG

28. PRAKTISKE VÆRKSTEDER - AUDEBO NEG
Hvad der skal til for at blive Danmarksmester på en erhvervsuddannelse?
Vi arbejder målrettet med talentudvikling på tagdækkeruddannelsen og har vilde visioner for at gøre
eleverne så dygtige som muligt, så hurtigt som muligt, med udgangspunkt i principperne deliberate practice
og deliberate play.
Kom, mød og bliv motiveret af Christian Marthendal Lublin, Danmarksmester 2022 Tagdækning.
HVOR:
OG Lokale A6

29. FRIRUMSDEBAT V. KARINA VINCENTS
Woke eller hva’ behar! Køn, identitet, woke-bølgen, lgbtqia+, mangfoldighed…
Vi har kun skrabet overfladen og er forpligtet til at forholde os til samfundsudviklingen. Felex Pedersen (S)
og Maria Liv Holck (D) bliver her eksponenter for højaktuelle synspunkter til debat.
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Debatten handler om at få de to deltageres holdninger i spil og lade dem argumentere for deres syn på køn,
identitet, woke-bølgen, lgbtqia+, mangfoldighed – om det hele er gået for vidt eller om der er tale om en
frigørende udvikling for individet til gavn for samfundet.
Simpelthen for eller imod – hvorfor eller hvorfor ikke?
HVOR:
Asnæs skole lokale A5/9.b

30. FGU (Fårevejle) VÆRKSTED
Tør du blive udfordret af sav, grøntsager, trommer, keyboard, blyant og et møde med de menneskelige
organer?
På FGU Fårevejles workshop vil du blive inviteret ind i et univers, hvor de vilde visioner fodres af kreativ
udfoldelse, individuelle færdigheder og det forpligtende fællesskab.
I en rundtur fyldt med udfordringer kommer du på workshoppen til at møde skolens undervisningstilbud på
såvel AGU-sporet med de almene fag samt PGU-sporet med de 4 fagtemaer: Omsorg & sundhed, Musisk &
kunstnerisk produktion, Byg, bolig & anlæg samt Jordbrug, skovbrug & fiskeri. Så tør du blive udfordret af
sav, grøntsager, trommer, keyboard, blyant og et møde med de menneskelige organer, så kom endelig forbi
FGU Fårevejles workshop. Vi står klar til at møde dig og alle dine klassekammerater.
HVOR:
OG Lokale E8

31. JS KLIMA OG DESIGN
Cirkulær Økonomi i øjenhøjde
I tusinder af år, har naturen været et overflødighedshorn af ressourcer for os mennesker. Men i kraft af en
eksplosiv befolkningsvækst, samt en voksende middelklasse, er efterspørgslen på materialer og energi ikke
blevet mindre. Kan vores natur og miljø bære vores efterspørgsel? Hvordan kan vi imødekomme vores
behov, uden at ofre fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres?
Cirkulær økonomi kan ikke løse det alene, men er en vigtig brik på vejen mod en mere bæredygtig fremtid.
Deltagere må gerne medbringe en genstand (ikke et krav), som enten er i stykker / man har besluttet at
skaffe sig af med / er nysgerrig omkring.
Følgende kriterier skal opfyldes:
• Genstanden må ikke være større, end at den kan bæres af én person.
• Genstanden må ikke kunne udgøre en fare for en selv eller andre.
• Genstanden skal bestå af flere dele, og hoveddelene være adskillelig uden brug af magt.
• Hvis man medbringer en genstand, skal man ikke forvente at den kan samles igen eller tages i brug
efterfølgende.
• Eksempler på genstande kan være: Barbermaskine – spillekonsol – køkkenmaskine – hårtørrer –
bordventilator – symaskine – radio – legetøj eller lignende bestående af flere dele, osv.
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HVOR:
OG Lokale A14

32. ODSHERRED TEATER
FUCK – tekstworkshop om sex og følelser – ODSHERRED TEATER
Deltagerne i workshoppen kommer med til en tekst-workshop med udgangspunkt i en scene fra
forestillingen FUCK. Forestillingen sætter fokus på det sunde sex- og kærlighedsliv i en verden, der kan virke
uoverskuelig for en ung i forandring. De unge får mulighed for at sætte deres præg på scenen i
workshoppen og måske opleve deres vinkel i forestillingen, når den spiller til vinter 2023 for
udskolingselever i Odsherred og Kalundborg.
Baggrundstekst: FUCK er en energisk teaterforestilling og et humørfyldt supplement til den traditionelle
seksualundervisning i folkeskolen. Forestillingen blev skabt for 10 år siden og i mellemtiden er der sket
meget med vores måde at tale om sex og køn på. Vi har i samfundet siden bl.a. oplevet: Metoobevægelsens indtog, fokus på grænseoverskridende ”puttemiddage” og markant øgede oplevelser med- og
tiltag imod digitale krænkelser. Dertil kommer fra de unge en mere inkluderende tilgang til homoseksualitet
samt udvidelse af køns-begrebet.
HVOR:
OG Lokale E12

33. KLIMAKATASTROFER OG RELIGIONER
Fantastiske fortællinger om klima og religion
På workshoppen konkurrerer deltagerne om at lave den mest fantastiske fortælling om at redde livet,
klimaet, natur og miljø samt biodiversiteten. Man bruger et spil med point, plader og kort når man laver sin
fortælling. I fortællingerne kæmper mennesker sammen med guder og engle mod de djævle og dæmoner,
der er ved at ødelægge klimaet og livet på jorden.
HVOR:
OG Lokale A7

34. HHX SLOTSHAVEN/OG
Er #MeToo nået til reklamer?
Hvordan har særligt kvinder optrådt i reklameverden når virksomheder skal afsætte produkter og er der så
sket et skift?
HVOR:
OG Lokale C1
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35. HTX SLOTSHAVEN
Menneskeligt aftryk på verden
Kom til workshop og brug den HTX naturvidenskabelige tilgang til at tænke over menneskers aftryk på
verden når det handler om mad og vand.
HVOR:
OG Lokale C7
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