
Er du også nysgerrig på, hvordan vi finder nye veje til bedre, grønne løsninger og 
mere bæredygtige måder at leve på? Og er du mellem 18-30 år? Så hæng på. Vi – 
Nicolai og Designskolen Kolding - er nemlig på udkig efter unge, der vil være med 
til at udvikle en festival og opdyrke et community med fokus på genbrug og 
bæredygtighed. 

Vi arbejder frem mod Repair and Remake festivalen, der finder sted hos Nicolai i 
Kolding fredag d. 27. maj 10-15. Her stiller vi skarpt på at genbruge, genskabe og 
reparere eksisterende ting som et modsvar til brug-og-smid væk-kulturen. Vi 
undersøger også, hvilket mindset den nødvendige omstilling vil kræve.

Vi er midt i en svær omstilling af hele vores samfund og måde at leve på. Der er 
ingen nemme løsninger, men vi tror på, at der findes mange muligheder i stærke 
lokale fællesskaber. Sammen kan vi rigtig meget, og vi kan hjælpe hinanden med 
at holde fast i håbet om bedre fremtider. 

Kan man bygge og lege sig til nye grønne løsninger og demokratisk 
medbestemmelse? Vi finder inspiration i en gammel dansk tradition, nemlig 
”skrammellegepladsen”, hvor kasserede ting og sager – andre menneskers 
skrammel – bliver til de skatte, vi skal bruge til at bygge en festival og rammerne 
om et levende community.

Vi mødes én gang om ugen i løbet af maj måned, indtil det hele kulminerer med 
Repair & Remake festivalen fredag d. 27. maj. Vi har planlagt workshops på 
følgende dage, og jo flere du kan deltage i, jo bedre:

Torsdag d. 5. maj 16-19
Onsdag d. 11. maj 16-19
Torsdag d. 19. maj 16-19
Onsdag d. 25. maj 16-19
Fredag d. 27. maj 10-15 – Repair & Remake Festival

Hvis du er særligt interesseret i børns leg, så er der også mulighed for at være 
med til at afholde workshops for skoleklasser d. 3., 4. og 5. maj.

Hvis du vil være med eller bare gerne vil vide mere, så kan du kontakte Mathias 
Poulsen fra Designskolen Kolding på email mp@dskd.dk eller telefon 25784125.

Vil du være med til at skabe en fantastisk 
grøn festival og et levende community? 


