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Ungdommens Folkemøde er Danmarks første og største demokratiske festival for 
unge. I er inviterede til at deltage sammen med alle jeres elever d. 8 og/eller 9. 
september 2016 i Søndermarken, Frederiksberg. 

 
Ungdommens folkemøde (UFM’16) er et storstilet 
generationsmøde der skal samle en bred skare af danske 
unge på tværs af sociale, geografiske og 
uddannelsesmæssige forskelle. Formålet er at levere en 
vitaminindsprøjtning og et skud almendannelse til en hel 
ungdomsgeneration. Gennem smagsprøver på de utallige 
måder samfundsengagement kan tage sig ud på, får unge 
følelsen af indflydelse og medborgerskab at mærke på egen 
krop. 
 
Hvad sker der på Ungdommens Folkemøde? 
Festivalpladsen i 
Søndermarken på 
Frederiksberg befolkes af 
omkring 75 forskellige 
organisationer i stadepladser. 
Man kan møde alt fra 

tænketanke, politiske partier, ungdomsorganisationer, 
virksomheder, NGO’er etc. Dagene igennem kan man 
deltage i organisationernes aktiviteter i stadepladserne og 
workshops. På to scener præsenteres dagene igennem 
indslag for enhver smag. Dagene rystes i gang til 
morgenfestens groovy toner og slutter med kulturelle 
aftensarrangementer. På Store Scene kan man opleve 
prominente politikere, unge ildsjæle og aktivister, samt 
minikoncerter med kunstnere fra den unge danske 
stjernehimmel. Den Lille Scene byder på poetry slam, debat, Beyonce-hour, AFUK-show og 
meget andet. Derudover kan man deltage i en samtalesalon i Samtaleskoven, stille sulten i 
en af Madparkens madboder, og hænge ud i Hyggelunden. Tjek programmet ud og 
tilmeld dine elever workshops på www.ufm16.dk 

 
Praktisk 
- Deltagelse i UFM’16 er gratis, og man kan frit komme og gå som man vil uden tilmelding 
eller billetter. Dog kræver deltagelse i workshops tilmelding.  
- Arrangementet er alkoholfrit.  
- Overnatning i Frederiksberghallerne for kun 50 kr. pr. person pr. overnatning. Se 
www.ufm16.dk/overnatning.  
 
Vi håber at se dig og dine elever til september! 
Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte 
os på Sarah@ungdomsbureauet.dk eller du kan ringe til 
sekretariatet på 71204600.  
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