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Brug byen som din legeplads!

Ycity '10 finder sted i Næstved fredag d. 27. - søndag d. 29. august. På de følgende si-
der kan du læse mere om, hvad der skal ske, finde praktiske oplysninger samt læse om  
baggrunden for Ycity '10.

Hvad skal der ske i Ycity '10?

I Ycity '10 vil vi vise, hvordan vi kan sætte vores præg på byen via actions. Vi vil både 
lave actions i weekenden og udvikle fremtidige lokale og globale actions. Fredagen fo-
kuserer  på story  sharing og udvikling af actions til  lørdagen.  Lørdagen fokuserer  på 
actions i Næstved, som kan være alt fra koncerter og gadekunst til  workshops. Søn-
dagen fokuserer på, hvordan vi kan videreføre vores actions.

Dream Friday  – Feel it, bring it, try it!

17.00-19.00 Ankomst
18.00-19.00 Aftensmad
19.00-19.30 Introduktion

Icebreakers og pæsentation af Team Ycity og Ycity-projekterne.
19.30-20.30 Intro-workshop #1: De gode oplevelser

I workshoppen skal vi dele historier om gode oplevelser i byen/lokalsam-
fundet med fokus på historier, hvor der er skabt en positiv forandring for 
andre, og hvordan disse kan bruges til nye actions.

20.30-22.00 Intro-workshop #2: Færdig-udvikling og test af actions
Workshoppen  skal  færdig-udvikle  de  actions,  som  vi  skal  lave  om 
lørdagen.  Du  må  meget  gerne  på  forhånd  have  en  idé  om,  hvilke 
actions du vil lave. I workshoppen vil vi desuden danne action-grupper 
og teste de forskellige actions.

Action Saturday – Play it, make it, do it!

08.00-09.00 Morgenmad
09.00-09.30 Forberedelse af formiddagens actions i byen
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09.30-12.30 Ycity Action #1
I første del af Ycity Action skal vi i midtbyen lave actions i interaktion med 
borgerne i Næstved.

12.30-13.30 Picnic-frokost i byen
13.30-16.30 Ycity Action #2

I  anden del  af  Ycity  Action skal  vi  lave actions,  som sætter  et  visuelt 
præg på byen eller lave actions de steder i byen, hvor der normalt ikke 
foregår så meget.

16:30-18.00 Pause
18.00-19:00 Aftensmad
19.00-? Ycity Action #3

I sidste del af Ycity Action skal vi deltage i festivalen »World Wide Words«, 
der foregår lidt uden for Næstved med musik, poetry slam og meget an-
det (worldwidewords.dk). Her vil vi også forsøge at sætte et Ycity Impact. 

Succes Sunday – Share it, enjoy it, bring it home!

09.00-10.00 Morgenmad
10.00-11.00 Outro-workshop #1: 

Refleksion over weekenden
I workshoppen skal vi evaluere 
lørdagens actions og dele de 
forskellige  indtryk  og  oplevel-
ser.

11.00-13.00 Outro-workshop #2: 
De næste skridt
Workshoppen  skal  udvikle 
fremtidige  lokale  og  globale 
actions med udgangspunkt i de actions, som vi har lavet i weekenden. 
Desuden vil vi begynde udviklingen af den næste Ycity.

13.00- 14.00 Frokost
14.00-15.00 Oprydning, afslutning og på gensyn

Morten Hansen, Rasmus Christensen & Jakob Villadsen fra Team Ycity er facilitatorer af 
processen. Der kan ske ændringer af programmet.

Praktiske oplysninger

Dato: Fredag d. 27. - søndag d. 29. august 2010

Basecamp: »Ungdommens Hus«, Skellet 29, 4700 Næstved
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Overnatning: Vi overnatter i  »Ungdommens Hus«.  Medbring sovepose og 
liggeunderlag.

Deltagerbetaling: Der er et deltagergebyr på 200 kr., som dækker madudgifter. 
Beløbet bedes overført til Team Ycitys konto (reg.: 8401, kon-
tonr.: 1122656, Merkur Bank) senest tirsdag d. 24. august. Skriv 
dit navn i betalingsoplysningerne.

Hvis et ungdomsråd betaler for din/jeres deltagelse, skal EAN-
nr.  og betalingsreference sendes til  info@ycity.dk,  hvorefter 
der vil blive fremsendt en elektronisk faktura.

Ankomst: Der er ankomst fredag d. 27. august mellem 17 og 19 i »Ung-
dommens Hus«. Vi går i gang kl. 19.00

Transport-udgifter: Ycity '10 er ikke støttet af nogle fonde, så du skal betale dine 
egne rejseomkostninger. Hvis dette giver problemer, så kon-
takt Team Ycity på info@ycity.dk, og så kan vi måske finde en 
løsning. 

Transport: Du skal gå fra stationen til »Ungdommens Hus« (1,5 km). Du 
kan se ruten på nedenstående kort. Send en mail til info@yci-
ty.dk med dit/jeres ankomst-tidspunkt.
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Sprog: Da der kommer udenlandske deltagere, bliver det primære 
sprog engelsk.

Kontakt: Hvis der er nogle, som har brug for at komme i kontakt med 
arrangørerne, kan de skrive til Team Ycity på info@ycity.dk el-
ler ringe til Jakob Villadsen på 2360 8254.

Medbring: Sovepose og liggeunderlag. Kontanter til køb af drikkevarer i 
løbet af weekenden. Hvis du har et kamera, må du også me-
get gerne tage det med, da vi  skal  have så meget doku-
mentation som muligt af Ycity 2010.

Baggrunden for Ycity '10

Ycity '10 er en videreførsel af ungdomsdemokratiprojekterne, Ycity 2008 og 2009. Disse 
projekter gik ud at skabe to midlertidig byer i henholdsvis Nykøbing Falster og Roskilde 
beboet af unge fra Danmark, Sverige og Tyskland, hvor man kunne skabe sine egne 
actions og projekter i fællesskab med andre. Idéen var at skabe et action-fællesskab 
på tværs af grænser og skabe rum for nye former for demokrati og politisk deltagelse. 
Ycity-projekterne skal udbrede en demokrati-forståelse, hvor det er én selv, der skaber 
samfundsforandring, men i fællesskab med andre – en lokal forandring i en global kon-
tekst.

Det er vigtigt at demokrati ikke bliver reduceret til et kryds 
i en stemmeboks og ikke kun overladt til politikere. Det er 
vigtigt at motivere unge og give dem værktøjer til at ska-
be  egne  initiativer  med  et  samfundsforandrende  per-
spektiv.  Det er vigtigt at arbejde for  et demokrati,  som 
ikke bliver indelukket i nationale containere, men som ud-
folder sig på tværs af grænser og skaber en global, bæ-
redygtig udvikling.

Projekterne er organiseret af Team Ycity, en frivillig projektgruppe af unge som har for-
skellige erfaringer med at skabe involveringsmuligheder for unge. 

For mere information om de tidligere projekter: www.ycity.dk

Dette dokument er sidst redigeret: 17. august 2010
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