Ollerup, d. 27. marts 2017

Pressemeddelelse
Carsten Bang til demokratifestival
Demokratifestivalen kulminerer traditionen tro på Grundlovsdag d. 5. juni.
Her bliver der igen i år sammensat et
varieret program med taler, musik og
underholdning for børn og voksne.
Vi er stolte over at kunne præsentere
Carsten Bang, der vil levere underholdning
på Grundlovsdag.
Carsten Bang er kendt som standupkomiker.
Han har både erfaring som skribent, har
optrådt en del på TV og har medvirket i en
lang række comedy shows.
Vi er sikre på Carsten Bang vil kunne blande
alvor og komik på en måde, så det passer
til demokratifestivalen.

Undervisningsminister Merete Riisager gæster festivalen
Vi er også meget stolte over at undervisningsminister
Merete Riisager har valgt at gæste Ollerup på
grundlovsdag.
Merete Riisager fra Liberal Alliance har været
minister for skoleområdet siden
november 2016. Vi ser frem til at høre hendes
bud på en grundlovstale i Ollerup.

Flot program 5/6
Med Carsten Bang og Merete Riisager som de nyeste personer på plakaten kan vi
samlet se frem til at høre:
• Åbning v. borgmester Lars Erik Hornemann
• Grundlovstale v. statsministerkandidat Mette Frederiksen (S)
• Carsten Bang (stand up)
• Undervisningsminister Merete Riisager (LA)
• David Trads (journalist)
• Sigurd Barrett og Bjørnen Bjørn
• Hertil kommer musikalsk underholdning mm. fra de dygtige unge
mennesker fra Ollerup Efterskole, Gymnastikhøjskolen Ollerup, Den frie
Lærerskole og Ollerup Friskole

Der er med andre ord noget for børn, unge og voksne og dermed god grund til at sætte
et stort X i kalendere 5/6-2017.

Mette Frederiksen

Sigurd Barrett

David Trads

Hvor går grænsen?
700 unge mennesker mødes torsdag d. 1. juni til debat og politiske workshops med
temaet ’Hvor går grænsen’?
Det bliver et tætpakket dagsprogram med deltagelse af politiske ungdomsorganisationer, NGO’ere, græsrodsbevægelser, 35 workshops og paneldebat.
Temaerne er aktuelle problemstillinger, der vil være på dagsorden de næste
mange år:
•

Folkevandring – hvor skal vi hjælpe?
Europa oplever i disse år en folkevandring, der på mange måder er
med til at sætte en politisk dagsorden i de europæiske lande.
Hvor går grænsen? For antal? For medmenneskelighed? Eller giver det
overhoved mening at tale om en grænse i dén sammenhæng?
Skal der iværksættes massiv hjælp i nærområderne? Og kan det
Internationale samfund blive enige om det?

•

Bæredygtighed og vækst
Polerne smelter. Klimaet ændrer sig. Er det menneskeskabt eller en del
af en større udvikling?
Hvor går grænsen? Grænsen for CO2-udledning? Grænsen for hvad vi
som mennesker kan gøre?
Skal vi satse på vækst – eller bør vi nedsætte vores forbrug?

•

Rig – fattig, internationalt og i Danmark
De rige bliver rigere, mens de fattige bliver fattigere. Samlet set burde
verden have rigdom nok til at brødføde verdens befolkning. Men det
sker ikke.
Hvor går grænsen?

”Vi glæder os til at invitere 700 unge mennesker til samtale og workshops om
aktuelle og alvorlige temaer” udtaler friskoleleder Jakob Ringgaard og fortsætter
”Vi oplever at unge mennesker har stor interesse i at være med til at finde
løsninger på nogle af de store udfordringer Danmark, Europa og Verden står
overfor. Men det kan samtidig også være svært som ungt menneske at finde ud
af, hvordan man kan gøre noget. Vi mener det er vores opgave som frie skoler, at
etablere nogle rammer, hvor de unge mennesker kan komme og være med til at
bidrage til debatten. Alt for meget politik i dag handler om hurtige opdateringer
og smarte’punchlines’. Vi vil gerne etablere de rammer, der lægger op til
fordybelse og nuancer – simpelt hen: samtaler i ordets bedste forstand”

Åbning af Ungedag v. viceborgmester Bo Hansen
Viceborgmester Bo Hansen (S) åbner
demokratifestivalens dag for unge torsdag
d. 1. juni kl. 9.00.
Demokratifestival løber af stablen torsdag d. 1/6 kl.
9-14 for de unge og mandag d. 5/6 kl. 11-17 for alle.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------For yderligere information – kontakt:
Jakob Ringgaard, skoleleder på Ollerup Friskole
mail@ollerupfriskole.dk eller tlf. 50497054

