
Aktivitet, kreativitet og fantasi i højsædet. www.ungemesse.dk 
 

Den 8. og 9. oktober 2008 kl. 9 – 13, begge dage i Prismen. 
 

Messens formål er at motivere alle 13-18årige (7.-10. klasser) på Amager 
til uddannelse og at støtte deres forhold til fritidstilbud og fritidsjob i 
lokalområdet. Messen er åben for alle byens beboere.  
                                                                  
På programmet kan man få fornøjelsen af bl.a.: 
 

Rollemodeller fra UU Københavns RiSEcph , Red Barnet Ungdoms Ung2400 og 
Integrationsministeriets Brug for alle Unge er værterne begge dage i velkomststanden, som 
konferenciers på Store Scene. De fortæller også deres historier i dansesalen. 
 

Åbningstale af beskæftigelses- og integrationsborgmester Jakob Hougaard. 
 

Experimentariums - Sæbebobleshow for 7. til 10. klasser. Sæbebobler er fascinerende. Men de 
er mere end det. I dette show løfter vi sløret for fysikken og matematikken, som ligger bag. 
www.experimentarium.dk   
 

Cirkus Naturligvis - En studenterorganisation under Københavns Universitet, er et gratis 
undervisningstilbud til folkeskoler. Med vores hold af engagerede studerende gør vi 
naturvidenskaben fascinerende, spændende og frem for alt forståelig. www.naturligvis.dk  
 

Film med Salaam DK, hvor vi viser bl.a. filmen ”Fighter”.  Salaam DKs foretrukne redskab er film 
kombineret med debat. Film er en magisk nøgle til kulturforståelse, og kan som intet andet medie 
skabe identifikation med andre mennesker.  www.salaam.dk  Tilmelding påkræves - se side 3. 
 

Virksomhedsbesøg på Amagerforbrænding, et moderne affaldsbehandlingsselskab med fokus 
på miljørigtig bortskaffelse og genanvendelse af brugte materialer i videst muligt omfang. 
www.amfor.dk  Tilmelding påkræves - se side 3. 
 

Ung i Job – SSP projekt der primært retter sig mod unge i alderen 13 – 18 år med bopæl og 
tilknytning til Amager, og som af en eller anden årsag selv har svært ved at skaffe sig et fritidsjob. 
www.ungijob.dk  
 

Jobcenter København – Job til Unge, hvor Jobkonsulenterne Eva, Anders, Frederikke og Per 
fra Jobcenter København vil være til stede på messen. Under parasollerne giver de gyldne tips til, 
hvordan du kan finde et fritidsjob. www.jobnet.dk  
 

Amager-bibliotekerne vil i vores campingvogn have virtuelle og fysiske materialer, der kan hjælpe 
ved valg af uddannelse, fritidsjobs/praktikpladser og fritidstilbud. www.bibliotek.kk.dk  
 

Københavns Tekniske Skole (KTS) Design en T-shirt. Se dig selv på film, Graver dit eget 
personlige glas, få et diplom med dig selv. Der bliver gang i den, når KTS Amager indtager 
Prismen. Vores elever vil vise dig, hvad de laver til hverdag og svarer gerne på dine spørgsmål. 
www.kts.dk  
 

Yngresagen – Landsforeningen Yngresagen arbejder for, at flere unge får plads i den offentlige 
debat. Under messen vil de interviewe forbipasserende unge om deres holdninger til politik, 
uddannelse mm. www.yngresagen.dk  
 

UU-København (Center for Vejledning). Uddannelsesvejledere fra Amager og Christianshavn vil 
være til sted begge dage. Her kan du prøve lykken i Lykkehjulet. www.uu.kk.dk  
 

Samtalegrupper Kbh. er et anonymt og gratis tilbud til unge om samtale med frivillige voksne. 
Samtalerne finder sted på Oliebladsgade på Amager. Samtalegrupper KBH repræsenteres i 
samarbejde med Cyberhus.dk, som er et online klubhus, hvor unge kan chatte med en voksen 
rådgiver om det der er svært. www.samtalegrupperkbh.dk/ www.cyberhus.dk  
 

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening København - UNF er en forening, hvis formål er 
at fremme interessen for naturvidenskab og teknologi, fortrinsvis blandt unge. De omkring 100 
aktive arrangører i UNF er alle frivillige og ulønnede personer, der sammen med vores sponsorer 
gør foreningens virke muligt. www.unf.dk  
 

 



 
Brug for Alle Unge - arbejder for at sikre, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk 
påbegynder og fuldfører en kompetencegivende erhvervsuddannelse med henblik på at opnå varig 
tilknytning til arbejdsmarkedet. www.bfau.dk  
 

Ungerådgivningerne Amager Øst og Vest - tilbyder gratis, anonym rådgivning, hvor unge kan få 
hjælp og vejledning til at løse små som store problemer. Kom forbi vores stand på messen og 
deltag i Ungdoms-ekspert-spillet eller følg med i statistikken om ungdomslivet på Amager. 
www.amagernord.dk/www.amagervest.dk  
 

Snabslanten - hurtige penge til gode ideer. Ny pulje til unge med ideer til ikke-kommercielle 
ideer, tværkunstneriske aktiviteter og debatskabende events. Den kan søges online på 
www.snabslanten.dk og du får svar indenfor 14. dage. Vi hjælper også gerne at få form på ideerne, 
finde andre fonde og puljer. Kom forbi og få tjekket din idé og søg Snabslanten på ungemessen. 
 

True North – tilbyder for helt almindelige unge mennesker mellem 13 og 18 år, camps hvor der 
arbejdes med personlige og sociale kompetencer. På en Camp True North arbejder vi blandt andet 
med sociale færdigheder, public speaking, konflikthåndtering, at sætte sig et mål og nå dette, 
opbygge personlige kommunikationsevner samt kendskabet til dig selv og udvikle dette. Alt 
sammen mens du har det sjovt og skaber nye venskaber. næste åbne camp i uge 42, se mere på 
www.truenorth.dk 
 

Efterskolerne - består af 260 efterskoler rundt omkring i landet. På efterskolerne tager man 8., 9. 
eller 10. klasse og man bor og sover der - undtagen i weekender og ferier. Efterskoler har 
forskellige profiler - som f.eks. idræt, musik, internationalt engagement, rollespil og meget andet. 
Nogle efterskoleelever fra bl.a. Djurslands Efterskole vil optræde på scenen med dans og 
musik. Du kan læse mere om efterskoler på www.efterskole.dk  
 

AFUKs Produktionsskole - AFUKs Produktionsskole - er en del af Akademiet For Utæmmet 
Kreativitet, et utraditionelt uddannelsesmiljø, hvor mennesker mødes i et eksperimenterende 
arbejdsfællesskab der handler om kultur-projekter, mennesker, mad, krop, kunst og formidling. Vi 
viser udvalgte produktioner fra værkstederne og der vil være mulighed for at møde elever og 
ansatte fra skolen. Desuden præsenterer vi en cirkusoptræden og vores performanceværksted vil 
arbejde med usynligt teater på messen. www.afuk.dk 
 

Produktionsskolen på Høffdingsvej – Cafeen drives af elever og lærere fra Produktionsskolen 
på Høffdingsvej. Hver dag tilbyder vi: 1 til 2 varme retter, 4 forskellige slags sandwich, kaffe, te og 
økologisk saft. Alt sammen til meget rimelige priser.  www.pskole.dk  
 

Amager Ungdomsskolecenter - Handel og iværksætterlinien vil stille med godt fra 
ungdomsskolens samlings sted. Et team af elever har fået til opgave at få samlings sted til at køre 
om aftenen, de vil reklamere for nogle af de aktiviteter fx spilleaften med diverse spil. 
www.ungdomsskolen.kk.dk 
 

Ungdommens Røde Kors - Ungdommens Røde kors er der hvor du kan være med til at ændre 
de unges historie. Der sættes fokus på børn og unge i København som har det lidt svært i 
hverdagen. Du kan være med til at gøre hverdagen lidt lettere for dem. Vær' med til at lave nye 
projekter der lige mangler i dit område. Brænder du for ideen vil vi sammen prøve at få den til at gå 
i opfyldelse. Din ide kan gøre en forskel. www.urk-kbh.dk  
 
Taking The Lead - er et projekt for 15-18-årige unge med anden etnisk baggrund. Projektet, der er 
for ressourcestærke unge, er et 1-årigt udviklingsprogram, der har til hensigt at motivere unge 
mennesker til at blive aktive medborgere. Programmet indebærer bl.a. en 1-uges SportsCamp på 
Gerlev Idrætshøjskole, en 3-dages messe et sted i Danmark og (for de bedste i programmet) en 2-
ugers tur USA. NB! Kun onsdag 
 
Ungemesse Amager har fået økonomiske støtte fra: Partnerskabet i Urbanplanen, Områdefornyelsen i 
Øresundsvejskvarteret, Ungemesse Nørrebro, Integrationsministeriets Brug for Alle Unge, UU-København 
(Center for Vejledning) Københavns Tekniske Skole, Lokaludvalg Amager Vest (Bydelspuljen), Vi Kbh'r pulje 
(Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen), Projektpuljen (Kultur- og Fritidsforvaltningen), Amager 
Erhvervsråd og Prismen. 
Styregruppen for Ungemesse Amager består af Områdefornyelsen på Øresundsvej, Center for Vejledning, 
Amager Ungdomsskolecenter, Partnerskabet i Urbanplanen, Jobkonsulent i Urbanplanen, 
Integrationsministeriet/Brug for alle unge, Københavns Tekniske Skole, Jobcenter København, Amager 
Erhvervsråd og Amager-Bibliotekerne 
 
 



Kun på torsdag – Husk tilmelding. 

Der er begrænset antal pladser. Den, der kommer først til mølle… 

Film mm. ved Salaam DK og Virksomhedsbesøg på Amagerforbrænding 
 
 
i Prismens Kultursal – torsdag den 9. oktober   
 

Tilmelding: bill@ungemesse.dk eller på messens velkomst stand onsdag den 8. oktober 
 

                                                       Kl. 9.30 – 10.00 
Elixir - Skæg film til de morgenfriske –  
med mod på engelske undertekster! Perfekt til engelskundervisningen 
Fire svenske indvandrerfyre får fat i en magisk drik. Den gør drengene til 
”rigtige” svenskere; lyshårede og dygtige i skolen. Men drikken bliver lidt for 
populær og skaber kaos i det svenske samfund. Underholdende film med 
en satirisk vinkel på racisme.  
Instruktør Babak Najafi, Sprog svensk, engelsk tekst 
 

                                                           Kl. 10.00 – 10.30 
Zaki Youssef -  Rapperen Zaki’s nye cd "Life, Love and Resistance" kommer på gaden midt i 
oktober og så har han lavet musikken til den hypermoderne ballet ”Othello”, som har præmiere i 
efteråret. Zakis tekster handler om samfundet og kærligheden, og hans beatbox er for vildt! Han er 
både dansker og ægypter, og det har givet ham en masse at tænke over og stof til musikken. I dag 
har du chancen for at møde ham: Hør hans musik og tal med ham om livet som musiker og hans 
erfaringer med at udleve sine to kulturer. Tjek ham ud på: http://www.myspace.com/mczakii - 
http://lifeloveresistance.wordpress.com/ - http://www.reverbnation.com/lifeloveresistance  
 

                          Kl. 10.30 – 12.00 
Fighter - Tyrkisk-danske Aicha går i gymnasiet, men vil hellere 
bruge sin tid på Kung Fu, stik imod familiens ønske. I hemmelighed 
begynder hun at træne i det lokale Kung Fu-center. Kamptræningen 
giver Aicha en indre styrke, og hun bliver forelsket i sin 
træningsmakker Emil. Men hendes valg bringer hende snart i et 
kapløb med tiden om både at klare skolen, holde træningen 
hemmelig, nå sin brors forlovelses-fest, holde Emil på afstand og 
være tro mod sig selv samt alle de andres forventninger til hende. 

 
 

 
 
 
 

Torsdag den 9. oktober – kl. 10.00 – ca. 11.30 
 

BESØG AMAGERFORBRÆNDING PÅ UNGEMESSE AMAGER 2008 
Gratis bus fra og tilbage til Prismen 

Bussen afgår direkte til Amagerforbrænding fra Ungemessen i Prismen klokken 10. 
 
Tilmelding: jbl@amfor.dk eller på messens velkomst stand onsdag den 8. oktober 
 
 
På Amagerforbrænding arbejder vi med at sikre, at fremtidens 
København er en ren by med et sundt miljø. Vi hjælper 
borgerne med at udnytte affaldet til genbrug eller ved at brænde 
det på store anlæg på Refshaleøen, hvor vi hver dag 
producerer el og varme fra mere end 1000 ton affald, der bliver 
brændt i ovnene.  
På Amagerforbrænding arbejder både ingeniører, håndværkere, 
ufaglærte og alle former for kontorpersonale.  

 
 



Sceneprogrammet 
 

Diana Ismail fra Red Barnet Ungdoms UNG2400 og Ali Sufi fra UU Københavns RiSEcph er 
konferencier begge dage. 

Onsdag den 8. oktober 
 

Kl. 09.30 – 09.45 Sønderbro Skole 
 

Kl. 09.45 – 10.00 Åbningstale af Beskæftigelses - og integrationsborgmester Jakob Hougaard 
 

Kl. 10.00 – 10.30 KUBA 
 

Kl. 10.30 – 11.00 Djurslands Efterskole 
 

Kl. 11.00 – 11.45 AFUKs cirkus med efterfølgende workshop 
 

Kl. 11.45 – 12.00 U.P. Street Rap: Young Gez 
 

Kl. 12.00 – 12.15 Patrick Larsen  
 

Kl. 12.15 – 13.00 Experimentariums sæbebobleshow 
 

                                         Torsdag den 9. oktober 
 

Kl. 09.45 – 10.00 Sønderbro Skole 
 

Kl. 10.00 – 10.30 KUBA 
 

Kl. 10.30 – 10.45 Ali Sufi 
 

Kl. 10.45 – 12.00 AFUKs cirkus med efterfølgende workshop  
 

Kl. 12.00 – 12.15 U.P. Street Rap: A-Crew og Amramz 
 

Kl. 12.15 – 13.00 Experimentariums sæbebobleshow 
 

Kl. 13.00 – 13.30 Ubby Efterskole – Gymnastikopvisning 
 

Kl. 13.30  Afslutning med overborgmester Ritt Bjerregaard 
______________________________________________________________________________ 

 

Oplægsholder i Dansesal 
 

Onsdag den 8. oktober 
 

 KL.   9.30 Rollemodeller Bashar Al-Saoudi og Najim Bouloum 
 

 KL. 11.00 Rollemodeller Bashar Al-Saoudi og Najim Bouloum 
 

Torsdag den 9. oktober 
 

   Kl.  9.30  Rollemodeller Sarah Mallal og Mohammed Rozmehe 
 

   Kl. 11.00 Rollemodeller Sarah Mallal og Mohammed Rozmehe 
 

                                                           Kl. 11.30 Foredrag med True North 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Café Ungemesse – åben begge dage fra 9 – 13. 
 

Cafeen drives af elever og lærere fra Produktionsskolen på Høffdingsvej.  
Hver dag tilbyder vi:  
1 til 2 varme retter, 4 forskellige slags sandwich, kaffe, te og økologisk saft. 
 Alt sammen til meget rimelige priser. 


