Ung I Midten: ”Det er ikke kun de voksne, der dominerer
pladsen”
Midtfyns Festival giver festivalpladsen til unge, som debatterer, rapper og sætter fællesskabet i fokus.
Spørgsmål, svar og forskellige meninger – alt sammen fra unge. Midtfyns Festival skruer op for debatten,
når den fynske festival giver talerstolen til fynske efterskoleelever og kommunens 6- 10. klasser
Et arrangement, som var et planlagt skolearrangement, er nu havnet på festivalpladsen ved det
genopståede Midtfyns Festival.
•

Der skal også være noget for de unge og børn, så det ikke kun er de voksne, der dominere på
festivalpladsen, forklarer Henriette Búk, der er medarrangør af Ung I Midten.

De unge indtager festivalpladsen, før festivalen officielt åbner klokken 14.
Fællesskabet til debat
Formålet med Ung i Midten er at få blandet unge på kryds og tværs af alder og fynske efterskoler. Ifølge
arrangørerne vil der være omkring 400- 500 unge samlet på festivalpladsen. Unge fra Ryslinge Efterskole,
Bernstorffsminde Efterskole og Ringe Efterskole står for at afvikle arrangementerne.
Ung I Midten har temaet fællesskab som omdrejningspunkt, hvilket er et af kerneværdierne i Midtfyns
Festival. Arrangementet starter med en halv times fællessang efterfulgt af en 1,5 times græsrodsdabet ,
hvor unge med fællesskabet i fokus kan diskutere de sager, som de unge snakker om i hverdagen.
Sammen forbereder de spørgsmål, som de har mulighed for at stille til en paneldebat. En debat, hvor
festivalen har invitereret repræsentanter fra en række ungdomspartier.
•

Ved at de unges spørgsmål hives op på scenen, og bliver besvaret af professionelle, der spejler dem
nogenlunde i alder, tror vi, at vi kan styrke elevernes tro på dem selv. Og måske opdage, at vejen til
forandring er mulig og deres spørgsmål, og holdninger er af stor værdi, fortæller arrangørerne.

Et håndtegn med de unge
Ifølge arrangørerne skal Ung I Midten styrke sammenholdet blandt unge fynboer således, at de møder
andre unge end dem, de går på skole sammen med. Et sammenhold, som også styrker Midtfyns Festival.
•

Vi laver en festival i øjenhøjde ved at lave et arrangement, som er arrangeret et unge. Et
arrangement, som ikke er skoletræls, fortæller Henriette Búk.

Udover at Midtfyns Festival skruer op for debatten, fyrer festivalen op for kulturen. Der vil nemlig være
aktiviteter på pladsen, som er arrangeret af de unge. Aktiviteter med musik, kunst og teater.
Ung I Midten runder af med et svedige raprim og energiske håndtegn, når de fynske rappere fra Holmen
Hustlers afslutter arrangementet af med en koncert.

