Ollerup, d. 7. februar 2017

Pressemeddelelse
Demokratifestival 2017 tegner allerede nu til at blive endnu en fantastisk festival
med fokus på samtale, politik, underholdning, musik og involvering af børn og unge
mennesker.
Vi kan nu med stolthed løfte sløret for en del af programmet.

Mette Frederiksen bliver politisk hovedtaler
Det er efterhånden blevet en tradition at demokratifestivalen på grundlovsdag d. 5. juni
får besøg - enten af den siddende statsminister eller af oppositionens statsministerkandidat.
”Vi er glade for, at demokratifestivalen i Ollerup har fået så stor bevågenhed, at det også
i år er lykkedes at få en statsministerkandidat til Ollerup på Grundlovsdag” udtaler
højskoleforstander Uffe Strandby og fortsætter: ”Da vi sidste år havde statsminister Lars
Løkke Rasmussen som hovedtaler, var det naturligt at spørge Socialdemokraternes
formand i år. Vi er meget glade for at Mette Frederiksen har givet tilsagn om at være
politisk hovedtaler på grundlovsdag”.

Sigurd Barrett underholder hele familien
Grundlovsdag byder også på en anden kendt person, der vil spille musik og underholde
hele familien. Det er Sigurd Barrett, der gæster festivalen og med sig har han naturligvis
musik og sin gode ven Bjørnen Bjørn.

”Vi sætter jo en ære i at grundlovsdag skal være for hele familien og som skoler er vi
særligt opmærksommen på, at der skal være noget for børn og unge mennesker”, udtaler
Jakob Ringgaard, der er skoleleder på Ollerup Friskole. ”Sigurd Barrett har netop udgivet
Sigurd fortæller Danmarkshistorie, så vi tænker han har en god fortælling, der egner sig
til grundlovsdag og som skal fortælles med sang og musik lige hér i Ollerup. Det bliver
med fantastisk”.

Involvering af børn og unge mennesker
Demokratifestivalen bliver til i et samarbejde mellem De fire frie skoler i Ollerup. Det er
naturligvis involvering af børn og unge mennesker, der har vores særlige fokus.
Derfor arrangerer vi i år en demokratidag for ca. 600 unge mennesker. Mere end 300
elever fra Svendborg Kommunes 8. klasser skal være sammen med efterskoleelever,
højskoleelever og studerende fra Den frie Lærerskole torsdag d. 1. juni.
Målet er at sætte ’Unge, demokrati, samtale og indflydelse’ på dagsorden blandt
de unge. Det bliver et heldags arrangement, der bliver til i samarbejde med Dansk
Ungdoms Fællesråd.
Der vil være:
• workshops, samtale-caféer og aktiviteter med
temaet 'Unge og demokrati’
• Oplæg fra unge mennesker, der brænder for en sag
• Paneldebat med de politiske partiers
ungdomsafdelinger
• Ungevalg – politisk afstemning
Vi glæder os til at lave en spændende dag for unge
mennesker på Sydfyn.
Børn til demokratifestival 2016

David Trads til demokratifestival
En af årets talere til Demokratifestival 2017 er David Trads som er journalist, forfatter og
foredragsholder. David Trads er en yderst aktiv debattør i flere medier og har blandt
andet været Klummeskriver i Jyllands-Posten, Altinget.dk og Avisen.dk. Vært hos
Radio24syv på ‘Kampagnesporet’ om USAs valg ‘Søndagspolitikken’ om dansk politik.
Og så er han fast gæst hos ‘Besserwisserne’på TV2 News.

David Trads er tidligere chefredaktør på Information og Nyhedsavisen; Moskva-

korrespondent og politisk redaktør på Jyllands-Posten;
USA-korrespondent for Berlingske; indlandsredaktør i
DR Nyheder; global udviklingsdirektør for Metro
International: vært for ‘Hos Trads’ på tv2.dk.

David Trads
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