
Hvordan gør jeg? 

-Du booker ved at klikke på dette link. Linket tager dig til vores booking-side. 

 

-Når du har booket en tid, vil du modtage en bekræftelsesmail. Du vil ligeledes modtage en påmindelse kort 

før Ungdommens Folkemøde. Denne påmindelse vil ligeledes indeholde en række praktiske informationer.   

 

-På selve dagen dukker du op i Valbyparken, hvor du tjekker ind hos værten ved Ølkassen. Dette skal gøres 

senest 10 minutter før din tale. 

 

-Du afholder talen på det tidspunkt, du har booket. Den må højest tage 3 minutter, også selvom du har 

booket 5 minutter i vores system. 

 

-Det er herefter vigtigt at afsætte tid til en dialog med vores deltagere, da vi oplever, at de ofte har mange 

spørgsmål til både dig og din tale.  

 

 

http://www.ungdommensfolkemoede.dk/olkassen


Ofte stillede spørgsmål 

 

Hvor ligger Ungdommens Folkemøde: Valbyparken, Gryden festivalplads. 
 
Hvornår er det: 5. & 6. september 2019. 9-15 begge dage. Der afholdes taler på Ølkassen fra 9.30-15.  

 

Hvor på pladsen ligger Ølkassen: Du vil kort inden festivalen modtage en påmindelse, som vil inkludere et 

kort over festivalpladsen, dens scener og andet praktisk information.   

 

Jeg er forsinket/syg, hvem kan jeg kontakte: Kontaktoplysningerne på afviklerne af Ølkassen vil være 

inkluderet i påmindelsesmailen.  

 

Kan jeg ændre tidspunktet, når jeg først har tilmeldt mig: Ja, du kan rette din booking i systemet under 

’ret tid’. 

 

I hvor god tid bør jeg komme: Du skal melde din ankomst senest 10 minutter før hos værterne ved 

Ølkassen.  

 

Hvordan kommer jeg dertil: Vi har markeret transportmulighederne på nedenstående kort. Vær 

opmærksom på, at der er et begrænset antal parkeringspladser. Vi anbefaler toget til Åmarken st. eller bus 

3A.  

 

Hvor mange unge deltager i Ungdommens Folkemøde: Vi forventer 30.000 unge på Ungdommens 

Folkemøde, særligt unge fra gymnasiale uddannelser. Vi regner med alt mellem 40 og 400 tilskuere ved 

Ølkassen. 

 

Hvad koster det: Ungdommens Folkemøde er gratis og non-profit. Det er ligeledes gratis at tale fra 

Ølkassen. 

 

Er festivalpladsen tilgængelig hvis jeg har et handicap: Ja. Vi samarbejder med Sammenslutningen af Unge 

med Handicap for at gøre pladsen tilgængelig for alle. Der vil ligeledes være monteret en rampe på 

Ølkassen, så den er tilgængelig for gangbesværede. Du kan læse mere om det her.  

 

https://www.ungdommensfolkemoede.dk/tilgaengelighed


Hvem står bag Ungdommens Folkemøde: Ungdomsbureauet er en NGO, og afholder for 4 år i streg 

Ungdommens Folkemøde. Festivalen er hovedsageligt finansieret af sponsorater fra Tuborg Fondet, 

Københavns Kommune, Roskilde Festival Foreningen, Lauritzen Fonden, Spar Nord Fonden, Aase og Ejnar 

Danielsens Fond og Politiken-Fonden, og suppleret af salg af stadepladser. 
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