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Copenhagen Fashion

Er du Danmarks næste mandlige eller
kvindelige top-designer?
Drømmer du om en karriere som designer og kunne du tænke dig, at kende de mange processer og hårde arbejde der
går forud for et modeshow? Vil du lære, at realisere dit design i de rigtige materialer i samarbejde med professionelle?
Vil du fremvise dit design på podiet ved det store show til
sidst? Så er kurset her lige noget for dig og det henvender
sig både til drenge og piger.
Der vil naturligvis være masser af vejledning fra de tilknyttede lærere, men du står selv for det færdige resultat og dine
styles skal være helt færdige for, at blive præsenteret ved
den afsluttende opvisning.

MENTORER
Holdet følges desuden af 1 eller flere professionelle mentorer under hele forløbet. Det er ligeledes mentorerne der
uddeler prisen ”Årets Stjerneskud” under den afsluttende
opvisning til den af eleverne der har vist størst potentiale
igennem perioden.

LÆRINGSUDBYTTE
Vi vil gennemgå den kreative og tekniske proces
der skal til med fokus på research, skitsering,
trendforskning, materiale-udvælgelse mm. Og
udbyttet vil være en kollektions-kollage og din research, samt det sæt tøj du selv skal lave mønstre
til og sy op, samt eventuelle accessories.

UNDERVISNINGSPLAN
Kurset foregår på onsdage i efteråret 2018 og
foråret 2019.
Desuden kommer der en studietur til Paris i
begyndelsen af januar. Studieturen koster en
egenbetaling på 3.000 kr.
Den fulde undervisningsplan samt yderligere
detaljer om holdet kan ses på:
http://ungakademi.dk

Under Ung Akademi 2017-18 blev holdet fulgt af designerne
Jean//Phillip og Valeriya Olkhova, der udvalgte Sarah Ziegler
Bielefeld som Årets Stjerneskud. Mentorerne 2018-19 bliver
offentliggjort i starten af programmet.

ANSØGNINGSFRIST
11. oktober 2018
UNDERVISNINGSSTED

Københavns Mode- og Designskole,
Nørrebrogade 45, 2200 Kbh. N

Dykker Akademi

For dig med stor interesse for livet
under overfladen
Dykker Akademi er for dig med stor interesse for dykning og
livet under havoverfladen. Du vil opleve udfordrende dyk i sø
og hav, kombineret med en masse viden om dyr og vandmiljø. Under forløbet skal du besøge forskellige akvarier og
udføre undersøgelser med nogle af landets førende marinbiologer.
På forløbets første semester bliver du certificeret PADI
Drysuit Diver og uddannet i at navigere, kortlægge og natdykke.

LÆRINGSUDBYTTE
Du vil opnå stor viden inden for det marinbiologiske felt og du vil opnå kompetencer inden for
følgende områder:

•
•
•

Dykning, herunder navigation, natdyk og
tørdragtspeciale (Certificeret PADI advanced
diver).
Forurening, invasive arter og biodiversitet.
Indsigt og deltagelse i forskningsrelaterede
opgaver.

Denne certificering danner grundlag for de mange spændende og udfordrende undersøgelser, du efterfølgende skal
foretage i sø og hav. Undersøgelserne bliver mange og forskelligartede med fokusområder som biodiversitet, invasive
arter og forurening. Fra flodkrebsens udbredelse i danske
søer til mikroplastiks indflydelse på livet i Øresund.

UNDERVISNINGSPLAN

Dykker Akademi vil under forløbet samarbejde med Øresundsakvariet og Den blå planet.

Vær opmærksom på, at der er en deltagerbetaling på 1.500 kr.

Forløbet afsluttes med, at I holder et oplæg på et af akvarierne, hvor I fortæller publikum om jeres undersøgelser.

Den fulde undervisningsplan samt yderligere
detaljer om holdet kan ses på:
http://ungakademi.dk

Kurset foregår hovedsagligt på søndage i efteråret 2018 og foråret 2019.

UNDERVISER
Underviser på Dykker Akademi er dykkerinstruktør Thomas
Lund.

ANSØGNINGSFRIST
31. august 2018
UNDERVISNINGSSTED

Kulturcenter Mariehøj, Svømmehaller i Rudersdal kommune, Øresundsakvariet og
forskellige søer og kyster i Nordsjælland.

Dyrk Livet

Klima, råvarer og madlavning
Bliv klog på trends indenfor råvarer og madlavning, jordens
klimamæssige tilstand og få udviklet din grønne bevidsthed i
nærkontakt med naturen.
Har du undret dig over, hvor mange kilometer din avocado
har sejlet, hvordan man kan dyrke spiselige svampe i kaffegrums, eller hvorfor nogle mennesker er begyndt at spise
insekter?
På Dyrk Livet vil vi præsentere dig for aktuelle perspektiver
på klimaudfordringer, fødevaretrends, dyrkningsmetoder og
biodynamisk landbrug. Professionelle kokke, passionerede
håndværkere, klimaforskere og økologiske landmænd vil
plante frø og spire ideer i dit hoved, og lære dig at sammensætte og lave grønne smagfulde måltider i det fri.

LÆRINGSUDBYTTE
Du vil lære hvordan man dyrker de bedste råvarer
for os og for planeten, laver grønne og smagfulde
måltider og hvordan du kan være med til at løse
klimaudfordringerne.

UNDERVISNINGSPLAN
Kurset foregår i løbet af efterårssæsonen 2018
samt januar 2019.
Den fulde undervisningsplan samt yderligere
detaljer om holdet kan ses på:
http://ungakademi.dk

Vi garanterer, at du vil få jord under neglene, nye smagsoplevelser, inspiration til at lave god og sjov mad og ikke
mindst få skovlen under den jordforbindelse, der er mellem
dyrkning og produktion af fødevarer, grønne trends, bæredygtighed og klimaforandringer. Samtidig vil du etablere
nye venskaber og få kontakt med spændende voksne, der
brænder for det, de bruger livet på.

UNDERVISER
Undervisningen på kurses varetages af et stærkt hold bestående af landmænd, kokke og gartnere fra Maver til Haver og
Aarstiderne, samt gæsteundervisere.

ANSØGNINGSFRIST
2. september 2018
UNDERVISNINGSSTED

Krogerup Avlsgård og Planteavlsstationen
i Humlebæk

Gør-det-selv-byen
Kultur og byudvikling
Hvordan kan vi som borgere være med til at gøre byen
bedre? Og hvem skal have ret til at være i byen og sætte sit
præg på byen? På dette hold vil vi undersøge disse spørgsmål.
Gennem et case-baseret forløb vil deltagerne blive introduceret for, hvordan vi kan forholde os til byen vi bor i – og
til den udvikling, der sker i byer. Vi vil gennem forskellige
teoretiske perspektiver undersøge, hvordan byer er formet
af mennesker, men omvendt også former de mennesker, der
bor i dem. Formålet er at bruge denne indsigt til at skabe og
forbedre vores egen by.

DIN UDSTILLING
Du skal gennem forløbet udvikle et projekt, der relaterer sig
til et specifikt byrum eller problemstilling i byen. Dette projekt
kan f.eks. være en event, installation, udstilling eller intervention i byrummet. Du vil blive klædt på til denne opgave
gennem forelæsninger, workshops og udflugter, hvor bl.a.
undervisere og sociale entreprenører giver deltagerne forskellige redskaber til at analysere, agere og reagere i byen.

LÆRINGSUDBYTTE
Du vil blive udrustet til at forholde sig kritisk til
byen og dens udvikling.
Du bliver introduceret til forskellige teoretiske
perspektiver på hvad byen egentlig er.
Du vil læet at omsætte denne teoretiske viden til
konkrete indsatser.

UNDERVISNINGSPLAN
Kurset foregår i forårssæsonen 2019.
Den fulde undervisningsplan samt yderligere
detaljer om holdet kan ses på:
http://ungakademi.dk

ANSØGNINGSFRIST
1. februar 2019
UNDERVISNINGSSTED

Institut for Tværkulturelle og Regionale
Studier, Københavns Universitet, Karen
Blixens Plads 8, 2300 København S,
Søndre Campus.

Journalistik

Drømmer du om at blive journalist eller
vil du bare snuse til medieverdenen?
På Journalistik laver vi vores egen ungeredaktion.
Vi ser nærmere på, hvad journalistik er, og vi skal besøge nogle af de store medier i Danmark, ligesom vi prøver
kræfter med journalistiske discipliner som nyhedsproduktion,
portrætskrivning, research og interview. Vi ser også nærmere på de sociale mediers indflydelse på de traditionelle
medier.
Så hvis du er interesseret i medier og godt kan lide at skrive
og følger du samtidig med i, hvad der sker i vores samfund,
så kan du se frem til et spændende efterår på UngAkademis
Journalistik-hold.

UNDERVISER

LÆRINGSUDBYTTE
Igennem forløbet vil vi i fællesskab øve os i
journalistiske discipliner, og du kan forvente at
forbedre dine skriftlige evner. Ligesom det tilstræbes at du får en viden om, hvad journalistik er og
hvilken rolle journalistikken spiller i det danske
samfund.

UNDERVISNINGSPLAN
Kurset foregår i efterårssæsonen 2018, og afsluttes inden jul.
Den fulde undervisningsplan samt yderligere
detaljer om holdet kan ses på:
http://ungakademi.dk

Theis Marquard Otzen. Uddannet journalist fra Danmarks
Medie- og Journalisthøjskole. Har arbejdet som nyhedsjournalist på blandt andet Dagbladet Politiken og Politikens Lokalaviser og arbejder i dag som kommunikationskonsulent.

ANSØGNINGSFRIST
14. september 2018
UNDERVISNINGSSTED

Fuglsanggårdskolen i Virum, Askevænget
10, 2830 Virum.v

Kreativ skrivning

Lær at arbejde med humorens
skjulte værktøjer
Der er ting, som får os mennesker til at grine, og så er der
ting, der får os til at græde. Min påstand er, at det er langt
sværere at få folk til at grine end at græde. Med mindre man
kender de skjulte værktøjer, der ligger bag og kan bruge
dem.
Dem skal vi lede efter på dette hold, og du skal lære at bruge dem, og det bliver skide skægt (det siger vel sig selv).
Vi skal arbejde med antihelten, komedieplot og præmis, arketyper (fint ord, jeg er nemlig læreren), vi skal se sjove klip,
en tur på BogForum, besøge Forlaget Carlsen, skrive en sjov
historie, som bliver trykt i en ægte bog og meget andet. Det
bliver hyl! Glæder mig til at se dig.

UNDERVISER
Jeg hedder Jesper Roos Jacobsen og arbejder som redaktør på Forlaget Carlsen, der udgiver bøger til børn og unge.

LÆRINGSUDBYTTE
•
•
•
•

Kendskab til humorens virkemidler (du bliver
et sjovere menneske).
Dramaturgiske værktøjer (så du kan skrive
sjove(re) historier).
Karakteropbygning (så du ved, hvorfor nogle
karakterer bare er sjovere end andre).
Et mere humoristisk og personligt skriftsprog
(bedre karakterer).

UNDERVISNINGSPLAN
Kurset foregår på onsdage kl. 17-21 i efterårssæsonen 2018 samt foreårssæsonen 2019.
Den fulde undervisningsplan samt yderligere
detaljer om holdet kan ses på:
http://ungakademi.dk

Jeg har undervist i skrivning i 15 år og debuterer lige om lidt
som forfatter selv. Derudover er jeg far til to virkelig sjove
drenge, elsker fudge og kan grine ad Modern Family på
Netflix, så jeg er ved at tisse i mit gode tøj.

ANSØGNINGSFRIST
14. september 2017
UNDERVISNINGSSTED

Gentofte Hovedbibliotek,
Ahlmanns Alle 6, 2900 Hellerup

Kunsthold på Louisiana
Arbejd kreativt med forskellige
kunstteknikker
Har du lyst til at arbejde med kunstneriske eksperimenter og
processer? Brænder du for kunst? Og er du mellem 14 og
17 år? Så er UngAkademis kunsthold helt sikkert noget for
dig.
Tag med på en rejse til vores nærmeste nabo i rummet på
efterårets store udstilling MÅNEN og oplev store rumlige
installationer, når den schweiziske video- og intallationskunstner Pippilotti Rist indtager Louisiana. Sammen med
jævnaldrene fra andre skoler og to af Louisianas kunstformidlere kommer du til at gå i dybden med kunsten og kunsternes teknikker og materialer. Og vi undersøger, hvordan
forskellige kunstnere eksperimenterer på tværs af teknikker
og genrer.
Afslutningsvis er du med til at arrangere en udstilling og
fernisering med hele holdets projekter, så vi sammen kan
vise den inspiration, I har hentet fra mødet med kunsten på
Louisiana.

LÆRINGSUDBYTTE
•
•
•
•
•

Indblik i kunstneriske teknikker og eksperimenter
Store kunstoplevelser
Et netværk af andre kunstinteresserede unge
Individuel vejledning og udvikling
En portfolio du kan tage med dig videre

UNDERVISNINGSPLAN
Kurset løber over både efterårssæsonen 2018 og
forårssæsonen 2019.
Den fulde undervisningsplan samt yderligere
detaljer om holdet kan ses på:
http://ungakademi.dk

UNDERVISERE
Undervisere på holdet er Kasper Holm Jensen, kunstner,
og Hanne Flarup, kunsthistoriker. Desuden vil der være en
række gæsteundervisere.

ANSØGNINGSFRIST
3. september 2018
UNDERVISNINGSSTED

Louisiana, Gammel Strandvej 13, 3050
Humlebæk

LP19

Udgiv din egen LP
LP er et projekt for kreative unge mellem 13-18 år, der har
lyst til at skabe og udgive deres egen vinylplade med originale kompositioner.
Hvilken musikstil, hvilken profil og hvilket tema vinyludgivelsen skal have, er I med til at bestemme sammen med vores
lærerteam bestående af professionelle musikere, komponister og designere. Den kunstneriske vision og LPs overordnede mission tager udgangspunkt i det at skabe ny musik
sammen med andre, forholde sig til det fællesskab der
naturligt opstår når man arbejder tæt sammen og at udvikle
sig både som instrumentalist og komponist.
Rent lavpraktisk er projektet inddelt i to: første halvdel af projektet arbejder vi udelukkende med komposition. Det handler om at få skrevet så meget originalt materiale som muligt.
Sidste halvdel er dedikeret til arrangement og produktion af
de udvalgte sange og her bliver der spillet i forskellige bandkonstellationer. Dette forbereder eleverne til sidste etape
hvor det hele kulminerer over 2 dage i et lydstudie, hvor alt
skal indspilles.
Udgivelsen markeres efterfølgende ved en releasefest i
København, hvor der bl.a. spilles un-plugged versioner af de
enkelte sange.

UNDERVISERE
Simon Christensen. Musiker, uddannet klassisk
komponist og en af hovedkræfterne bag projektet
LP 17.
Signe Lykke. Sanger fra Det Rytmiske Musikkonservatorium i København og klassisk komponist
fra Trinity Conservatoire i London og fra College
of Fine Arts i Austin Texas.

UNDERVISNINGSPLAN
Undervisningen startes med LP Workshoppen.
Det er en weekends bootcamp d. 23 - 24 febrauar
2019. Her udvælges endelige deltagere.
For udvalgte deltagere vil der herefter være
undervisning hver tirsdag kl. 17-21 i april og maj
måned 2019.
Den fulde undervisningsplan samt yderligere
detaljer om holdet kan ses på:
http://ungakademi.dk

ANSØGNINGSFRIST
1. december 2018
UNDERVISNINGSSTED

Gammel Kalkbrænderivej 13,
2100 København Ø

Politisk filosofi

Et forløb om samfund, demokrati og
retfærdighed
Ungdommen diskuterede filosofi på de franske caféer i
60’erne. Dengang handlede det om eksistentialisme. I dag
diskuterer ungdommen igen filosofi på caféerne – og ikke
kun i Frankrig.
Feminisme, kønsroller, magtforhold og Youtube-fænomenet
Jordan Petersson fylder især på de sociale medier, og du vil
derfor få en grundig introduktion til disse emner, samt naturligvis mulighed for at diskutere og undersøge tingene med
andre kursister og din underviser.
I forløbet vil du også stifte bekendtskab med de store linjer i
den politiske filosofi. Du vil blive introduceret til socialisme, liberalisme, konservatisme, anarkisme, fascisme og økologisme. Sammen med din underviser og resten af holdet vil du
blive udfordret på dine egne holdninger og måske finde frem
til, hvor du selv står med hensyn til religionens betydning i
det offentlige rum, håndtering af uenigheder i demokratiet,
lighed mellem kønnene og global retfærdighed.

UNDERVISER
Jens Fønss-Jørgensen. Jens er uddannet i filosofi fra Københavns Universitet. Underviser, debattør og meningsskaber.

LÆRINGSUDBYTTE
Din underviser vil præsentere dig for den politiske
filosofi, og du vil undervejs i forløbet reflektere
over, hvor du står i forhold til alt det, du allerede
ved.
Du vil både lære om argumentationsteori og lære
at skelne mellem gode og dårlige argumenter i
praksis. Der vil desuden være rig mulighed for at
stille spørgsmål og blive klogere, sammen med
din underviser og de andre på holdet.

UNDERVISNINGSPLAN
Undervisningen foregår som en ugentlig undervisningsgang på torsdage kl. 17 - 20 i følgende
perioder:
•
•

2018 – i ugerne 43 – 50
2019 – i ugerne 2 – 5

Den fulde undervisningsplan samt yderligere
detaljer om holdet kan ses på:
http://ungakademi.dk

ANSØGNINGSFRIST
8. oktober 2018
UNDERVISNINGSSTED

Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole,
Gladsaxevej 198, 2860 Søborg

Programmering

Dyk ned i computerens DNA
På dette forløb arbejder vi med programmering og datalogi
inden for udvikling af hjemmesider. Du kommer med ind i
en verden, hvor der arbejdes bag om hjemmesiderne. På
forløbet skal du arbejde med dit eget hjemmesideprojekt, og
du får gennem undervisningen de rigtige kompetencer til at
få ført dit projekt ud i verden.
Forløbet starter fra bunden, og du kan derfor sagtens deltage uden før at have programmeret.

UNDERVISNINGSPLAN
Programmeringskurset kommer til at foregå både
i efterårssæsonen 2018 og foreårssæsonen 2019.
Dervil være undervisning om mandagen i tidsrummet fra kl. 17 – 20.
Den fulde undervisningsplan samt yderligere
detaljer om holdet kan ses på:
http://ungakademi.dk

LÆRINGSUDBYTTE
På Programmering vil du blive forberedt til den digitale
fremtid, og hvis du drømmer om at arbejde med udvikling af
hjemmesider eller applikationer, er dette et godt springbræt.

ANSØGNINGSFRIST
11. oktober 2018
UNDERVISNINGSSTED

Frederiksberg Gymnasium,
Falkoner Pl. 2, 2000 Frederiksberg

UngAkademi
For dig der vil udfordres ekstra!

Er du særlig passioneret omkring et specifikt fagområde, er du ambitiøs og brænder du for at kombinere teori med praksis? Så skulle du
prøve UngAkademi.
UngAkademi tilbyder hvert år en række udfordrende, spændende og
unikke undervisningsforløb, hvor du får undervisning på et fagligt højt
niveau og har mulighed for at møde andre med samme passion som
dig selv.
Vores undervisere er engagerede og inspirerende og kommer fra en
bred vifte af uddannelses- og forskningsmiljøer. Du kan bl.a. møde
klimaforskere, sociale entreprenører eller politikere fra Christiansborg.

“Det bedste var at lære noget helt nyt, at lære nye mennesker at kende, udforske mine evner til at tegne og tænke rumligt. Samt få et indblik i arkitekturens verden.”
– elev fra Design og Arkitektur 2018

ANSØGNING OG OPTAGELSE

Pladserne på de enkelte hold tildeles med udgangspunkt i din
personlige ansøgning. For hvert enkelt hold kan du læse mere
om, hvad der bliver lagt vægt på i forbindelse med udvælgelsen.
Vær opmærksom på ansøgningsfristen for dit hold – der er forskellige ansøgningsfrister på de forskellige hold, og din ansøgning
bliver ikke taget i betragtning, hvis du sender den efter deadline.

OM UNGAKADEMI

UngAkademi er et fritidstilbud til ambitiøse unge fra 7. klasse til
18 år. Nogle hold har aldersbegrænsning - tjek de enkelte hold for
yderligere information.
UngAkademi er et tværkommunalt samarbejde mellem Frederiksberg Ungdomsskole, Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole, Gentofte
Ungdomsskole, Ung i Hørsholm, Ung i Rudersdal, Ungfredensborg, Københavns Kommunes Ungdomsskole og GXU - Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole.

