
RÅ-FESTIVAL

Unge, kultur, fællesskaber
Helsingør, Værftet, lørdag d. 30/10 og søndag d. 31/10.

Til RÅ-FESTIVAL  sætter vi fokus på ungekulturen i KULTURMETROPOLENs kommuner. Vi fejrer,
viser og understøtter de ungeprojekter, der findes i de tilknyttede kommuner. Vi skaber dialog
om og udvikling af nye projekter. RÅ-FESTIVAL strækker sig over to dage over en weekend i
oktober (30 & 31/10 2021). Over weekenden vil de unge mødes, udveksle erfaringer, fremvise
egne projekter og værker, og få inspiration til nye projekter fra hinanden og fra inviterede
kulturskabere.

RÅ signalerer noget upoleret og ufærdigt, som stadig er i gang med at blive formet og som er in
your face.

Hvem og hvad møder vi:

● Unge kulturskabere: Vi inviterer unge kulturskabere til som kan inspirere med deres
egne fortællinger om hvordan man kan arbejde med kultur, og hvordan man kan få hul
igennem. Det bliver  underholdende og inspirerende.

● Workshops: Vi kuraterer nogle workshops, så de unge kan blive inspireret ved konkret
at arbejde med at skabe. Vi arrangerer en række forskellige workshops, så de unge kan
organisere sig frit efter interesse og på tværs af kommunerne. Det er såkaldt ”Learning
by doing” hvor vi ”leger/skaber ideerne frem”. Slutteligt ser vi på hvilke ideer og
projekter der kan føres videre.

● Hinandens projekter: De unge vil få mulighed for at præsentere deres egne projekter,
hvad enten det er i form af oplæg, udstilling, performance eller fællesstrikning. Vi samler
op på de projekter der har udspillet sig i de tilknyttede kommuner i løbet af året og deler
erfaringer. Skal nogle af dem føres videre? Hvordan ser projektets efterliv ud? Kan de
realiseres i andre kommuner fremadrettet? Det er nogle af de spørgsmål vi vil stille os
selv. Præsentationerne vil med andre ord ikke være retrospektive, men
fremtidsorienterede.

● Underholdning: Vi vil sørge for at der også er underholdning, men frem for at gætte os
til hvad der er ungt og hipt (bred ymer, kodylt og knæhøj karse), vil
KULTURMETROPOLENs unge selv få indflydelse på planlægningen af et underholdende
program. Men vi satser som minimum på fællesspisning lørdag aften og en koncert med
et fedt navn.

● Det politiske lag: Vi skaber rum for at de unge kan møde deres lokale politikere. Det gør
vi for at mindske afstanden til det politiske lag og til gensidig inspiration

● Hinanden: Helt centralt er det, at de unge får mulighed for at mødes på tværs af
kommunegrænserne og de ovenstående punkter vil aktivt understøtte dette. Til
præsentationerne og til workshop’ene, kan de aktivt inspirere hinanden og danne
gruppe ud fra deres særegne interesse. Det kan danne platform for nye ideer, som vi i
KULTURMETROPOLEN vil samle op på og understøtte.



Frem for alt vil vi sørge for, at det bliver en weekend med plads til pusterum. Hvor de unge ikke
trækkes igennem et langt skoleagtigt program, men derimod kan skabe og lege sig frem til nye
ideer, lade sig inspirere og udvikle på stedet. Det skal være sjovt og der skal være masser af luft,
plads og frirum, da fri udfoldelse trives bedst i sådanne rammer. Men der skal også være fast
rammer og konkrete formater at arbejde ind i, så den frie udfoldelse kan få retning og
inspiration. Mødet og den gensidige inspiration ung og ung imellem er udgangspunktet, så vi vil
skabe rammer for at de unge har god tid sammen og får rig lejlighed for at komme til orde.

Deltagere: Festivalens ambition er, at helt op til 300 unge deltager. Dvs. at hver kommune
bringer godt 30 unge med til festivalen. Enten som udøvende unge eller lyttende unge eller en
kombination af begge. Aldersspændet vil være fra 15 til 25 år, men for at imødekomme de
forskellige behov et sådan aldersspænd medfører, vil det være et særligt spor, der er for
ungdomsskoler mm. og dermed have fokus på de yngste deltagere. Det meste af tiden vil alle
have fælles aktiviteter, men ungdomsskole-sporet giver mulighed for at disse sover sammen og
har en række aktiviteter, der kun er for dem.

RÅ-kost og logi: Vi lægger op til, at de unge overnatter i byen fra lørdag til søndag for at de får
mest muligt socialt ud af weekenden; da de unge både vil i forskellige aldersgrupper (nogle over
18, andre under) og have forskellige behov for at tilhøre en gruppe/tilknyttet en voksen, så vil vi
gerne arrangere differentieret overnatning, hvor nogle unge kan sove selvstændigt på
vandrehjem, mens andre indkvarteres i grupper, f.eks. på en ungdomsskole eller lignende.

Kontakt & arrangører: RÅ FESTIVAL arrangeres af Kulturmetropolens ungeindsats v. Jon
Auring Grimm & Niels Offenberg i samarbejde med denne indsats netværksgruppe og unge fra
denne. Alle i Kulturmetropolens kommuner kan henvende sig i forhold til at bidrage til
programmet og/ eller stille med unge, der gerne vil deltage. Vi opfordrer alle til at tage kontakt
til Niels & Jon for mere information og i det hele tage sprede budskabet blandt relevante
institutioner og aktører:

Kontakt:

Niels Offenberg & Jon Auring Grimm

Projektledere USKIK - Kulturmetropolen

uskikkulturmetropolen@gmail.com

tlf.28121456 (Niels)/ 27128558 (Jon)


