
Events under nedlukning af Danmark  
  
Under covid-19 pandemien har brancher som hospitality (alle brancher hvor der indgår 
en service - så som hoteller, restauranter osv.), kultur, sport og musik blødt. Trods 
hjælpepakker, er der stadig mange events, der måtte aflyse. Dette har haft store 
konsekvenser for firmaer, der normalt lever af at tilbyde events til samfundet eller er 
afhængige af, at der kommer turister til Danmark. Men også borgerne i samfundet har 
mærket effekten af covid-19 pandemien. Ifølge en undersøgelse lavet af HOPE, et 
projekt lavet for at undersøge hvordan demokratier håndtere covid-19 pandemien, ser 
man, at ensomheden er steget under pandemien, særligt hos unge mennesker. Det er 
også denne aldersgruppe, der har følt sig mest stresset samt har haft generelt mistrivsel 
under nedlukningen af Danmark.  
  
På grund af denne aflysning og nedlukning af fritidslivet er der dog blevet skabt plads til 
nytænkning og innovation. Vi har under covid-19 pandemien set en stor lyst til at lave 
events, så som at lave festivaler om til alternative events, der stadig kunne gennemføres 
trods restriktioner. Fx Summerdays som Roskilde Festival tilbød i stedet for deres 
almindelige festival. Men også mindre events, såsom diverse oplæg og workshops, 
bingo og endda fællesspisning, er blevet lavet online i stedet.    
  
 

Egen refleksion:   
Hvilke events har du oplevet, som er blevet lavet som et alternativ til fx koncerter, rejser 
til udlandet, fællesspisning m.m. under covid-19 pandemien?   
Brainstorm over andre alternative events eller projekter, men denne gang skal de være 
bæredygtige. Reflekter over, hvad disse alternative events kan, som almindelige 
festivaler, koncertoplevelser eller restaurant besøg ikke kan?    
  
 

På telt safari:  
• Besøg Kulturteltet, hvor Det Kgl. Teater og Roskilde festival står. Skriv 
på Det Kgl. Teaters meningsvæg. Her kan du skrive, hvad du har savnet mest 
under covid-19. Kig evt. på meningsvæggen, og tænk over om nogle af de 
andre meninger på væggen, kunne laves til et alternativt event, under covid-
19 pandemien.   
• Besøg også Headspace i Sundhed- og trivselteltet for at få endnu mere 
inspiration til, hvordan unges lockdown har set ud, og hvad de har savnet.   
 
 

  
Tip: Besøg Ungdomsøen i Klimateltet torsdag kl. 13.00-13.45, og se indslaget Gør 
Ungdommens Folkemøde mere grønt!, hvor Ungdomsøen har brug for dit indspark 
til, hvordan vi sammen gør Ungdommens Folkemøde mere grøn.  
 


