Godsbanen i Aarhus, 12. august 2017, kl. 13.00 til 17.30

Ildsjælefestivalen – oplev dem der
skaber oplevelserne
Hvad brænder Danmarks ildsjæle for? Kom forbi vores ildsjælefestival på
Godsbanen i Aarhus den 12. august 2017 og find ud af det. Der er noget
for hele familien.

Vi inviterer medlemmerne til en ildsjælefestival for hele familien. Du kan møde
en stribe stærke kræfter fra hele landet, som i kraft af deres engagement – og
med støtte fra os – har gjort en forskel for livskvalitet og fællesskab.
Dagen byder blandt andet på ildsjælequiz med Signe Molde og en mulighed
for at møde to af landets mest kendte ildsjæle, som fortæller, hvordan de kom i
gang med at gøre en forskel. Glæd dig til musikeren Simon Kvamm og Tobias
fra Den Store Bagedyst.
Vi har fyldt Godsbanen med ildsjælebasar og værksteder for børn og voksne.
Der er både smagsprøver og mulighed for at deltage aktivt.
På Underværkerscenen er der faglige debatter for de voksne, som ønsker at
komme et spadestik dybere i ildsjælenes forandringskraft.
Vi glæder os til at se dig og din familie!

Program
Store Scene
Sted: Rå Hal
13.15: Velkommen
Ved adm. direktør i Realdania Jesper Nygård.
13.30: ”Ildsjæle-quizzen” ved Signe Molde
Hvem ved mest om de lokale ildsjæle? Realdanias adm. direktør Jesper
Nygård eller Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard.
14.00: Præsentation af Aarhus-kagen
Tobias Hamann-Pedersen har ladet sig inspirere af et kendt aarhusiansk vartegn. Se hvilket - og få en smagsprøve på Aarhus-kagen.
14.45: Tobias og Danmarks ildsjæle
I en ny programserie på DR1 har den berejste kageentusiast Tobias HamannPedersen ladet passet blive hjemme og er i stedet gået på jagt efter gode historier og ildsjæle i Danmark. Tobias fortæller om sine oplevelser.
16.00: Musik og fortællinger fra Klitmøller ved Simon Kvamm
Simon Kvamms nye show ”Vandmand” er en blanding af musik og fortællinger
fra hans liv, hvor han blandt andet taler om forskellen på livet i storbyen og
hans nuværende familieliv i nordjyske Klitmøller.
16.30: Præsentation af ildsjæle-kagen
Se og smag Tobias Hamann-Pedersens fortolkning af ildsjælebegrebet som
kage.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Lille Scene
Moderator: Gertrud Højlund, vært, TV2 News
Sted: Gårdrum
14.15: Debat: Fra ildsjæl til iværksætter – når man arbejder for mere end
bare sig selv
Hvordan går man fra at være ildsjæl til iværksætter med en bæredygtig forretning? Og hvilke muligheder og udfordringer fører det med sig at realisere sin
drøm?
Mød: Direktør Kristian Krog, Den Ny Maltfabrik, Caroline Søeborg Ahlefeldt,
iværksætter, Kristoffer Tejlgaard, partner i Dome of Visions og filantropidirektør
Anne Skovbro, Realdania.

15.30 Debat: Når ildsjæle bygger alternativer
At bygge og bo bæredygtigt er noget, der driver værket for rigtig mange ildsjæle. Og flere og flere drømmer også om at omlægge det travle liv ved f.eks.
at skabe alternative boformer. Men hvad skal der til, for at drømmen kan blive
realiseret?
Mød: Forfatter og jurymedlem i Underværker-kampagnen Signe Wenneberg,
daglig leder Mads Peter Laursen, Bureau Detours, daglig leder og medejer Jesper Holmberg, Genbyg, og programchef Per Schulze, Realdania.
16.45: Debat: Ildsjæle i landdistrikterne – power eller pynt?
Hvordan kan ildsjælene være med til at skabe en positiv udvikling i landdistrikterne? Og hvilken rolle spiller ildsjælene i den forbindelse?
Mød: Programchef Stine Lea Jacobi, Realdania, næstformand Eva Elsig, Mols i
udvikling, iværksætter i Klitmøller Rasmus Johnsen, musiker og tilflytter Simon
Kvamm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ildsjælebasar
Sted: Foyer og Rå Hal
Ildsjæle fra hele landet kommer til Aarhus og giver deltagerne mulighed for at
opleve Realdania-støttede ildsjæleprojekter på nært hold gennem smagsprøver, workshops og små værksteder, der vækker deltagernes sanser.
Ølsmagning / Jollmands Gaard
Ildsjælene fra Jollmands Gaard har restaureret en gammel kroggård. Få historien om deres projekt over en af deres lokalproducerede øl. For voksne.
Pølsemadder / Marsk pølser
Kom og smag den legendariske sønderjyske tøndermarskpølse.
For både børn og voksne.
Whiskysmagning / Fra vaskehus til whiskyhus
På Ærø producerer foreningen Den Gamle Købmandsgaard whisky, rom og
mjød i et tidligere vaskehus. Kom og få en smagsprøve på den fine Ærø Whisky, deres rom og mjød, der er lavet på lokale råvarer. For voksne.
Verdensmad / Ildstedet
Ildstedet er et samtalekøkken, der afholder fælleskøkken for flygtninge og kokkeskole for børn på Godsbanen. Gå i køkkenet med ildsjælene og lav smagsprøver på ’verdensmad’ af fødevarer fra det lokale fødevarefællesskab. For
både børn og voksne.

Byg en modelbane / Remisen i Ryomgaard
En gruppe frivillige jernbaneentusiaster har lavet den gamle remise i Ryomgaard om til et jernbanemuseum. Kom og hjælp ildsjælene med at anlægge en
stor modeltogbane. For både børn og voksne.
Sæt form på / Flydende By
Skab dine egne skulpturer af genbrugsmaterialer sammen med bæredygtige
ildsjæle. For både børn og voksne.
Akrobatik / Cirkusfabrikken
Et tidligere mejeri i Nordsalling er omdannet til oplevelsescenter med cirkus for
både børn og voksne. I Cirkusfabrikkens arena kan du lære forskellige cirkuskunstner og lege med de forskellige cirkusrekvisitter. Mest for børn.
Rist en skumfidus / Illutron
Illutron holder til på et skib i Københavns Sydhavn og er et flydende værksted
for kreative og tekniske kræfter inden for installationskunst, musik og lysteknologi. Prøv deres helt unikke opfindelse: Råb og rist en skumfidus. Mest for børn.
Dyrk hængende planter / Impact Farm
På det københavnske Nørrebro er der skabt en lille vertikal farm. Farmen er hydroponisk, hvilket vil sige, at afgrøderne ikke bliver dyrket i jord, men i næringsrigt vand. Kom og plant en hydroponisk plante og få den med hjem. For både
børn og voksne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Værksteder
Lav din egen Fidget Spinner / FabLab Nordvest
Kom og lav din helt egen 3D-printede Fidget Spinner sammen med ildsjæle fra
det højteknologiske Fablab i det københavnske nordvestkvarter. For børn.
Julegaver året rundt / Remake Christmas Village
Ildsjælene bag Remake Chrismas Village holder en workshop, hvor du kan lave
dine egne julegaver ud af genbrugsmaterialer. For børn.
Byg en skammel / Institut for X
Kom og lav din helt egen personlige skammel sammen med Institut for X - et
kunstnerisk fællesskab, som holder til på terrænet uden for Godsbanen. For
både børn og voksne.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Kl. 17.30 Tak for i dag
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktiske oplysninger
Arrangementet er forbeholdt Realdanias medlemmer. Hvis du ikke allerede er
medlem, kan du melde dig ind på realdania.dk/vær-med. Det er gratis, og alle
boligejere kan være med.
Realdania byder på kaffe og kage, og der en softice til børnene.
Hvert medlem har mulighed for at bestille op til fire billetter. Der er et begrænset
antal billetter, og billetterne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Parkering
Der er et begrænset antal betalingsparkeringspladser ved Godsbanen. Realdania tilbyder desuden medlemmerne gratis parkering under Dokk1 ved havnen i
Aarhus. Der er cirka 15 minutters gang fra Dokk1 til Godsbanen.

Tilgængelighed
Der er indgang for kørestolsbrugere på begge sider af hovedbygningen (Indgang 3D+3G) og ved indgangen ved Radar (Indgang 3A). Der er elevatorer i
hovedbygningens sidetårne.

