
    
 
Kære gæster, 
vi glæder til os til KielRegions andet dansk-tyske 
InnovationsFestival. Mangfoldige ideer, projekter og virksomheder 
fra vores region venter på at blive opdaget af jer i lille-bryggeriet 
den 30. august og i Anscharparken den 31. august. Bliv begejstret, 
når dagsordenen igen står på: nyt.nordisk.netværk! 
 
I år er det blandt andet emnerne kreativt rum og zero waste, der 
står i festivalens centrum. Kom og hør ved salgsboderne og under 
foredragene, hvilke regionale projekter og start-ups, der 
engagerer sig i området, og hvordan du selv kan blive aktiv. Oplev 
og prøv nye computerspil, mad- og drikke-kompositioner samt 
skrive- og tegnteknikker i workshopperne eller slap af med en kop 
kaffe i en selvforsynende solar-strandkurv. 
Vi inviterer store og små til at blive bekendt med plastikfri 
emballage, nye anhængertræk, bøger for både blinde og seende, 
coworking, bikesharing, upcycling og meget mere og til at opdage 
innovationsstyrken i det ægte Norden. 
 
En hjertelig tak til alle medvirkende for deres fantastiske indsats 
og god fornøjelse til alle gæster på InnovationsFestival 2019! 

                                      
Janet Sönnichsen,                                   Renate Treutel,                  
Direktør                                                           Borgmester i Kiel og byråd for                 
KielRegion GmbH                                           uddannelse, ungdom, kultur og 
                                                                        kreativ by 

 
Fredag, 30.08. 

lille-bryggeriet  

lille-bryggeriet har eksisteret siden december 2018. 
Efter tre år som ”gøge-bryggeri” i mellemstore 
bryggerier bliver efterhånden alle øl brygget direkte 
i fjordbyen. Til det formål er det mest moderne 
craftbeer-bryggeri i Slesvig-Holsten blevet bygget. 
Her opstår nu nordens bedste øl med høj kvalitet og 

maksimal smag. Efterhånden er lille også kendt som arrangør og 
event-location. Flere gange om ugen inviteres der til bar-aften og 
bryggeri-rundvisninger, og fyrene bag lille har desuden initieret 
LÜST-festivalen. Med workshops, udstillere, musik, mad og drikke 
handlede næsten en hel uge i maj om regional madkultur. 
 
Alt det kan selvfølgelig ikke komme op at stå uden en stor portion 
kreativitet. Derfor er lille også den perfekte kooperationspartner 
for årets InnovationsFestival! 
 
Fredag den 30. august bliver bryggeriet til location for festivalens 
optakt. Eftermiddagens og aftenens overskrift lyder »kreative 
rum«. Med scenegæster og publikum vil vi finde ud af, hvad 
kreative rum er, hvor de befinder sig, og hvorfor de er vigtige. 
 

 
 
 



Program 
 
15.00h – Ankomst 
 
15.30h – Hilsner 
 
Janet Sönnichsen, 
Direktør KielRegion GmbH 

 
Renate Treutel, 
borgmester i Kiel og byråd for uddannelse, ungdom, kultur og kreativ by 

 
15.45h – Keynote 

Sarah Jarsbo, 
Formand for foreningen Sydhavnen, Aarhus 

 
Foredragssprog 
Engelsk 

 
Drømme eksisterer i realiteten. Utopia er det lykkelige sted, der 
ikke er der her og nu. Det er et radikalt anderledes fællesskab, der 
kun eksisterer i vores drømme, vores håb og vores fantasier. Eller 
bedre sagt: Det er det fællesskab, der stadig eksisterer der. For 
måske kan vi forandre verden med vores drømme, hvis vi tør tale 
om dem og bygge dem i fællesskab, uden at udvikle en færdig 
plan? Sarah Jarsbo taler i sit foredrag om kreativitet og drømme, 
magt, ære, værdi og realitet - det uplanlagte, det frie, det vilde, det 
utæmmede, det ukontrollerede, det komplekse, de genstridige 
kræfter. Det, som vi ikke vil tale om, den viden, som vi ikke har, og 
den fremtid, som vi ikke kender! 
 

www.sydhavnenaarhus.dk 

 
 
 

16.15h – Rum som kreativitets-booster: 
Hvordan fremskynder man gode ideer og innovationer i 
virksomheden? 
 
drej & Goodwerk 

 
Hvorfor er der coole bordfodboldborde i innovationsrummet, som 
næsten ikke bliver brugt? Og hvorfor er der stadig mødelokaler, 
som får enhver ide til at virke kedelig? Rumstrategerne fra 
designkontoret drej og kreativ-eksperterne fra Goodwerk udvikler 
i fællesskab ideer for kreative rum og strategier, som virkelig får 
flere innovationer ind i virksomheden. 
 

                                        
 
www.drej-design.de                                      www.goodwerk.de 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sydhavnenaarhus.dk/
http://www.drej-design.de/
http://www.goodwerk.de/


 
16.45h – Bag kulisserne i lille 
 
Laura Vogel, LAIK.DESIGN & Max Kühl, lille 

 
Hvordan indretter man et bryggeri? Hvordan kan et bryggeri blive 
til mere end en ølproducent? Og hvad er kilden til lilles altid 
sprudlende ideer til nye festival-formater, brødopskrifter, regional 
æblesaft og meget mere? Disse og andre spørgsmål vil Max Kühl, 
medstifter af lille-bryggeriet, og Laura Vogel, stifter af 
LAIK.DESIGN, besvare. LAIK.DESIGN sørger med passion og 
knowhow for moderne arbejdsverdener. Arkitektur- og 
designkontoret har skabt bryggeriets bardisk inklusive kontorer og 
andre områder. Men hvorfor har et bryggeri brug for sådan et sted 
med høje skaberiske krav? 

                                                      
www.laikdesign.com       www.lillebraeu.de 

 
17.15h – Pause 
 
17.45h – Diskussion: Kreative rum 
 
Kreativitet skaber innovationer! Og den kreative scene i Kiel er på 
fremmarch. Den erobrer konstant nye skabelsesrum og emner. På 
podiet diskuterer vi de kreative rum i regionen og deres hvordan, 
hvad, hvor og hvorfor med  
 

Andrea Cederquist, 
Urban Cultural Planning, Heinrich-Böll-Stiftung S-H, 
 
 

Felix Schmuck, leder af Bezirk Mitte, Stadtplanungsamt, 
Landeshauptstadt Kiel, 
 
Dr. Inge Schröder, Muthesius Transferpark, 
 
Frank Wedemeyer, Designer for ACO Gruppe, Bydelstorp 
 
og Heinrich Wolf, M.A., CAU Kiel, Landeskulturverband 
S-H, FederKiel Veranstaltungen. 
 

      
 

                          
 
 

18.30h – Change by Design 
 
Tsitsi Roland & Boris Woynowski, Heinrich-Böll-Stiftung SH 

 
„Change will come, either by disaster or by 
design.“ Oversat vil det sige, at spørgsmålet ikke 
er, om der sker forandringer, men hvordan de 
sker. Som ukontrollerbar proces eller som en 

formbar udfordring. Vi tror på, at kreative rum og mennesker kan 
skabe bæredygtig udvikling på en positiv måde og derved 
imødegå klimakrisen. For at videreudvikle kreative ideer til 
holdbare løsninger er der brug for langsigtede perspektiver. 
I VekselWirks Crossborder Innovation Challenge har vi valgt 38 
projekter, der på forskellig vis forholder sig til fremtidsspørgsmål. 
De præsenterer sig i Anscharpark, lørdag den 31. august. Under 
foredraget gør vi jer bekendt med baggrunde og sammenhænge. 
 

www.crossborderinnovation.eu 
 
 

http://www.laikdesign.com/
http://www.lillebraeu.de/
http://www.crossborderinnovation.eu/


 
19.00h – Netværk med KielRegions kreative arbejdsrum 

 
Hvad er coworking? Hvordan fungerer det? Og hvor i KielRegion 
er der coworking-spaces? I hyggelig atmosfære er der tid til at 
blive fortrolig med alternative former for kontorfællesskaber og 
opdage regionale tilbud.  
 

 
 
Coworking-spacene Alter Heuboden (Felde), cobaas (Preetz), 
Cowork Nord (Eckernförde, Hohenwestedt, Schwentinental), 
Fleet7 (Kiel), starterkitchen.de (Kiel), Thinkfarm (Kiel) og 
vekselwerk (Kiel) præsenter sig. 
 

       

            

 
 
20.30h – Musik: Cochilokos 
 

Cochilokos blev grundlagt i 2015. For tiden er der 
syv medlemmer, der kommer fra Mexiko, 
Ecuador, Spanien, El Salvador og Frankrig og 
spiller en broget blanding af Reggae, Cumbia, 
Mexican Polka og Klezmer. De er under konstant 

udvikling og har vundet Pub Pogue Mahones band battle i Kiel i 
2017. Der er altid god stemning til deres koncerter, og der danses 
og synges. 
 

www.soundcloud.com/cochicolos 
 
 

Fortæl os, hvad du synes! 
 
Ved StackOceans TwoPare automat kan du komme med 
feedback til InnovationsFestivalens optakt. 

 
www.stackocean.de 

 

 

 

http://www.soundcloud.com/cochicolos
http://www.stackocean.de/


Lørdag, 31. 08. 
 
Anscharpark Kiel Wik 

 

Anscharparken er et anlæg med grønne udendørsarealer og 
historiske bygninger fra et tidligere marinelazaret i bydelen Wik. 
På Anscharcampus opstår der et kreativcentrum i fire vidunderlige 
bygninger i parken – Atelierhaus, Kesselhaus, Haus 1 og Haus 3. 
 

 
 

I Haus 1 ligger den indholdsmæssige hovedvægt på kultur- og 
kreativ økonomi, og til daglig er huset arbejdssted for Heinrich Böll 
Stiftung Schleswig-Holstein, Muthesius Transferpark, projektet 
VekselWirks dansk-tyske coworking spaces og stipendiater på 
Muthesius Kunsthochschule. Sammen arbejder der her 
insitutioner, freelancere, designere, virksomheder, kunstnere og 
projektskabere på grænsefladen mellem kunst, videnskab, 
design, uddannelse, økonomi og samfund. De tværgående emner 
er bæredygtighed og inklusion. Kesselhaus er stadig under 
udvikling og skal snart indeholde værksteder og inklusiv 
gastronomi.  

Anscharparken forvaltes af Anschar GmbH og 
har 13 partnere, blandt andet Muthesius 

Kunsthochschule, Heinrich Böll Stiftung Schleswig-Holstein, 
Stiftung Drachensee og Wankendorfer Baugenossenschaft. 
 
InnovationsFestivalen foregår i Haus 1 og på udendørsarealerne. 
 
Rundvisninger gennem Anscharpark med Dirk Scheelje fra 
Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holsteins bestyrelse: kl. 13.00h 
og 16.00h, mødested: Kiosken ved Haus 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programm 

Udstillinger 11h til 18h 

Alumnefest – Koblasas klasse 

 
Jan Koblasa (5. oktober 1932 – 3. oktober 2017) grundlagde i 
1969 den daværende billedhuggerklasse på Muthesius 
Kunsthochschule Kiel og underviste der til 1997. I anledning af 
hans død viser udstilingen et overblik over tidligere studerendes 
arbejde. I Atelierhaus, Kesselhaus og i udendørsområdet kan du 
se på skulpturer, objekter, installationer, grafik, fotografi og 
videoarbejde. 

 
 

www.kunstverein-haus-8-anscharpark.de 

 
Kunstfotografi søger efter galleri – Galerie Raumlykke 
 

Jeg kan lide at fotografere synlig 
forgængelighed. Selvom selve 
øjeblikket, hvor der fotograferes, også er 
forgængeligt, tydeliggør jeg det med det 
valgte motiv. Derfor finder jeg ofte 
motiver i gulnede døre, rustne biler eller 
brugte trapper. I kombination med de 
passende, ofte antikke rammer, 

fremhæves denne effekt. Da jeg derved giver gamle, brugte 
rammer en ny funktion, ser jeg mig selv som upcycler.  
 
 

 

www.picturepostcards.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.kunstverein-haus-8-anscharpark.de/


Mad & drikke 11h til 20h 

 
Cocina-CoWorking Kitchen 

 

Coworking er også muligt inden for food- og 
gastronomi-området: Cocina er et fuldt udstyret, 
professionelt køkken, der også byder på 
kontorpladser, ligesom et almindeligt coworking 
space. Det giver start-ups fra food-sektoren et 
produktionssted samt udstyr og vejledning – du 

bliver støttet i hele processen fra ideens udvikling til det færdige 
produkt. Vi profiterer indbyrdes gennem know-how, erfaringer og 
netværk og kan placere vores produkter på den bedst mulige 
måde. På InnovationsFestival 2019 forsørger Cocina-CoWorking 
Kitchen jer med fin streetfood! 
 

www.facebook.com/coworkingkitchen 
 
 

College Curries – Nydelse, der skaber viden! 
 

Vi fra College Curries tror på en verden, hvor 
alle mennesker har tilgang til dannelse, der gør 
dem til lykkelige og positive dele af deres 
samfund. Dertil benytter vi os af indiske 
husmødres viden. De er nemlig uovertrufne 

eksperter for det, der hos er kendt som karry-pulver eller karry-
blanding. Deres blandinger adskiller sig regionalt i deres 
grundlæggende smagsretning (Indien er næsten så stort som 
EU!), fra landsby til landsby (fiskerby eller bønder) og fra 
husholdning til husholdning (personlig præference). College 
Curries reproducerer de individuelle karry-opskrifter økologisk i 
Tyskland og giver således europæiske konsumenter tilgang til en 
autentisk smagsoplevelse. Som modydelse finansierer College 
Curries en videregående uddannelse for et barn af en indisk 

husmor, der giver os hendes opskrift. Vi disker op med lækre 
karry-kreationer ved vores stand! 
 

www.collegecurries.de 
 
 

lille – øllet fra Kiel 
 
lille – det er craftbeer fra fjordbyen Kiel. Vores mission er klar. Vi 
er tiltrådt for at få vores by tilbage til kollektiv ølbevidsthed og 
derudover også for at redde øllet – fra enhedssmag, fra 
økonomiseret opskrift og brygning, fra at være kedelig. Og 
hvordan skal det ske? Gennem eksperimenter. Gennem 
kærlighed til detaljer. Gennem de bedste ingredienser og med 
fokus på den næste smagseksplosion. Gennem samarbejde med 
andre bryggerier og gennem en åben udvekslingskultur på 
bryggeriområdet. Siden 2018 har lille drevet sit eget bryggeri. I 
hjertet af Nordtysklands mest afslappede by. Midt i Kiel. lille er 
blevet udmærket som 1500. bryggeri i Tyskland og har fremstillet 
Kieler Woches officielle øl. Smag selv! 

 
www.lillebraeu.de 

RollLaden 
 

Teamet bag RollLaden serverer et udvalg af fine 
kaffe-specialiteter. Intensiv espresso med fin 
crema eller cappuccino med blød mælkeskum: 
Vores kaffemaskine snurrer fornøjet, når vi fodrer 
den med vores lokalt ristede bønner. Dertil 
serveres der fin kage og bagværk. 

 
www.rollladen-rollt.de 

http://www.facebook.com/coworkingkitchen
http://www.collegecurries.de/
http://www.lillebraeu.de/
http://www.rollladen-rollt.de/


Boder 11h til 18h 

 
Aktion stop parodontitis 

 
Vi bekæmper folkesygdommen paradentose/parodontitis. 
Halvdelen af befolkningen er ramt af den – med alvorlige 
konsekvenser. Folk har ingen anelse om, hvad der sker i deres 
mund. 
Det laver vi om på: 

1. Med oplysning 

2. Med vores ParoPass 

3. Med vores allierede tandlæger 
 

 
www.stoppt-parodontitis.de 

 
 

Antiquariat Diderot – Oplev gamle ting på ny 

 
Antiquariat Diderot har siden 2013 tilbudt udvalgte antikvariske 
bøger i Gutenbergstraße 5 i Kiel. Vidunderlige bogbind, historisk 
relevant eller bare spændende indhold, smukt illustrerede 
børnebøger – der er noget for enhver smag. Tilbuddet udvides 
med dekorativ grafik som gamle landkort, botanisk tryk eller 
vedutmaleri. Så hvorfor skulle man altid købe nye bøger? Et 
besøg i antikvariatet er et bæredygtigt alternativ. Enhver ting har 
sin egen historie. 
 

 
 

www.antiquariat-diderot.de 

 
Aussicht 
 
Med bogboksen ”Aussicht” forener vi elementer fra klassiske 
børnebøger med brailleskrift og taktile, haptiske, tredimensionale 
illustrationer. Sådan kan børn, lige meget om de er blinde eller 
seende, bruge det samme medie i fællesskab. Sådan fungerer 
inklusion i begge retninger: Seende børn lærer brailleskrift på 
legende vis, mens blinde børn profiterer ved tidligt at fremme 
deres læse-, skrive- og stave-kompetencer. For en barrierefri 
fremtid! 

 
www.kinder-kurzgeschichten.de 

 
 
 

B2+W4 – Interactive Cohousing for every generation 

 
B2+W4 står for generationsoverskridende cohousing i dens mest 
moderne form for alle. Udkastet skildrer en aktuel arkitektur og kan 
være en løsning til boligspørgsmål i det urbane rum. B2+W4 
udmærker sig ved en intervenerende rumplanlægning. Interactive 
Cohousing kan være betydningsfuld for et fremtidsorienteret 
udgangspunkt for innovativt samliv og viser dermed åbne arealers 
potentiale i en ny kontekst. Det 21. århundredes sociale liv er så 
fleksibelt og mangfoldigt som det menneskelige samfund. 
 
 

 
 
 
 

http://www.stoppt-parodontitis.de/
http://www.antiquariat-diderot.de/
http://www.kinder-kurzgeschichten.de/


CLAP – solarstrandkurven for digitalt arbejde 
 

Hvad nu, hvis man kunne gøre meget af det, 
man normalt tager sig af på sit kontor, på en 
arbejdsplads ude i naturen? 

Og hvis man gennem arbejde ved frisk luft 
havde det sjovt, fik flere ideer og et udvidet syn på horisonten? 
Digitale arbejdspladser findes næsten udelukkende indendørs. 
Sådan synes vi ikke, at det behøver være: Strandkurven CLAP er 
blevet specialudviklet for outdoor-arbejde med digitale redskaber. 
Solarstrandkurven beskytter mod lys, vind og vejr og kan nemt 
klappes sammen for at beskytte værdigenstande, mens man 
bader i havet. De to integrerede solarmoduler fremstiller både i 
åben og lukket position energi, som bliver gemt i en lithium-ion-
akkumulator. Derved er det muligt at oplade mange digitale 
apparater og endda e-bikes. 
 

www.clap.solar 
 
 
 

ENGEL & KOLZ Manufaktur 
 
Med vores produkter sørger vi for individuel sol- og vejrbeskyttelse 
og giver ikke kun offentlige institutioner som f.eks. børnehaver, 
men også terrasser og haver, en maritim look, der passer til 
Norden. Vores lokaler er del af et coworking-space, hvor der finder 
udveksling med andre, mindre virksomheder og start-ups sted. I 
år støtter vi InnovationsFestivalen med vores solsejl. 

 
www.engelundkolz.de 

 

Cultural Planning 

 
Hvordan kan kunst og kultur bidrage til byudviklingen? Og hvordan 
hænger det sammen med Cultural Planning? Hvordan fungerer 
det egentlig præcist? Kontoret Soziale Stadt Gaarden og Heinrich 
Böll Stiftung Schleswig-Holstein er projektpartnere i INTERREG-
projektet UrbCulturalPlanning. Inden for dette projekt skal den 
innovative ansats for beboerorienteret planlægning ”Cultural 
Planning” anvendes på forskellige steder i Østersø-området. Ved 
denne bod kan du høre om, hvad der gemmer sig bag udtrykket 
”Cultural Planning” og hvordan ansatsen kan bidrage til en 
bæredygtig byudvikling.  
 

                           
 

www.cultural-planning-kiel.de 

 
GründerCup 
 
I har kreative ideer og mod på at gå nye veje? I vurderer risici og 
finder nye chancer, er klar til at være selvstændig? Så er 
GründerCup KielRegion det helt rigtige for jer! Kom forbi vores bod 
og informer jer omkring vores businessplan- og ide-konkurrence. 
Med GründerCup KielRegion bliver der en gang om året udnævnt 
grundlæggere og nye iværksættere i kategorierne start-up og 
innovation. Ud over pengepræmier venter der nyttigt know-how og 
kontakt til start-up-verdenen samt til multiplikatorer og 
virksomheder. 

                                      
 

www.gruendercup.de 

http://www.clap.solar/
http://www.engelundkolz.de/
http://www.cultural-planning-kiel.de/
http://www.gruendercup.de/


Kwilt-Factory 

 

I Kwilt-Factory bliver nærmest alting, som indehaver 
Rüdiger Ahlers får under nålen, quiltet. Ud over 
forarbejdningen af klassisk, dekorativ stof, har vi i 
flere år beskæftiget os med upcycling. Således bliver 
blandt andet originale kaffesække fra kaffedyrkende 

lande til flotte stole, puffer og puder. Produkternes indre består af 
dinkelskaller. Fra begyndelsen af i år er produkterne blevet 
suppleret med stof, der er digitalt påtrykt med kunstneres værker, 
blandt andet billedkunstneren Cora Korte fra Kiel, fotos fra Studio 
Kreativkommune i Kiel og graffiti-kunstneren CKone. Flere 
kooperationer følger. 
 

www.kwilt-factory.com 
 
 

Let’s Play Together: Seal Wrestling 
(PC-spil) 
 

”Seal Wrestling” er et lokalt multiplayer-spil, hvor du 
er en sæl, der med op til syv andre spillere kæmper 
om en fisk. Men pas på: Isens glatte overflade gør 
det svært at styre, og dine modspillere kan til enhver 
tid skubbe dig i vandet. Prøv det selv. Tag en sæl og 

dyst med os mod andre gæster! Du kan komme alene eller som 
del af et hold. Vi glæder os til dit besøg. 
 

www.sealwrestling.com 

 
 
 
 
 
 

MoRobo – High Tech Upcycling 

 
Defekt elektrisk udstyr af fine materialer eller med et specielt 
design, der ikke længere kan bruges eller ikke fuldstændig bruges 
i deres oprindelige funktion, opgraderer jeg med moderne teknik. 
Sådan kan de bruges igen i det 21. århundrede og byde på en 
merværdi igen. Eksemplet ”rørradio til multiroom-medieserve” 
viser, hvordan gammelt design og moderne teknik harmonerer. 
Der må gerne ombygges og nyudvikles. 
 

 
www.morobo.eu 

 

Meehr 
 
Vi er tolv elever på Helene-Lange-Gymnasium i Rendsborg. Med 
vores elevfirma vil vi forandre noget og yde et bidrag til vores 
fremtid. Sådan har vi fået ideen til at fremstille brød- og frugtposer 
af genbrugsstof, landkort og fiskenet. Vi lægger ikke kun vægt på 
havet, men især også på at beskytte det. Derfor vil vi modarbejde 
plastikaffald i havet. Sådan er også vores navn meehr opstået. 
Meehr(e) miljø. Meehr(e) liv. Meehr(e) hav. Vi er overbevist om, at 
vi til daglig kan spare meget mere plastik, for forbrugere skal kun 
have tilbudt nemme alternativer for at kunne nytænke. Således vil 
vi med vores produkt tilbyde en mulighed for formindskning af 
emballageforbruget. Vi vil som elevfirma gribe chancen for at 
medskabe vores hjem og vores fremtid. 

 
www.meehr.net 

http://www.kwilt-factory.com/
http://www.sealwrestling.com/
http://www.morobo.eu/
http://www.meehr.net/


MokWi.de 

 
MokWi.de er en digital borgerdeltagelsesplatform for KielRegion. 
Den giver mulighed for at indstille ideer og udvikle projekter 
sammen med andre. Der fokuseres på emner som miljø, 
bæredygtighed og klimabeskyttelse. Ved vores bod kan du 
fremstille seedbombs af frø, ler og jord. Desuden kan du 
selvfølgelig høre alt om de mange funktioner, som MokWi.de har. 
Er der måske allerede en projekt-ide, som du efterlyser 
medvirkende til? 

 
 

www.mokwi.de 
 

 
my Boo Bambuscykler 

 
Virksomheden my Boo fra Kiel fremstiller bambuscykler i 
samarbejde med et socialt projekt i Ghana. Sådan skabes der 
arbejdspladser med retfærdig løn og fremtidsperspektiver, mens 
uddannelsesprojekter, som byggeriet af en skole, fremmes! Hele 
montagen foregår i en egen manufaktur i Kiel. Bambus er ligesom 
carbon en slags naturligt fiberforstærket stof med forbløffende 
egenskaber. Det er stabilt, men alligevel let og har dæmpende 
egenskaber. Ideelt for en cykelramme! my Boo bambuscyklerne 
findes i mange forskellige varianter: Herre- og damecykler, 
citybikes, trekkingbikes, racercykler og endda el-cykler. 

 
www.my-boo.com 

Nordheld – Dogfood Kiel 

 
Vores firma Nordheld GmbH blev grundlagt i slutningen af 2017, 
og siden 2018 sælger vi den første hundemad fra Kiel – Nordheld 
Dogfood. Med vores opskrifter af høj kvalitet, hvor vi hverken 
bruger billige fyldstoffer eller sygdomsfremmende kemisk indhold, 
kunne vi allerede i vores første virksomhedsår vinde mange 
taknemmelige kunder. Vi giver os umage med at arbejde så 
bæredygtigt som muligt med hvert nyt produkt – uden at glemme 
vores målgruppes økonomiske råderum. Som den første 
virksomhed inden for foderbranchen bruger vi plastikfri og 
komposterbar emballage. Inden slutningen af 2019 vil vi formå helt 
at undgå plastik i vores voksende produktspektrum. 
 

 
 

www.nordheld.com 

 
Oceanlovers Design 

 
Hjemmelavede smykker af høj kvalitet for alle, 
der elsker havet. Der tilbydes enestående 
smykker og småserier af ædelmetaller (sølv, 
guld) kombineret med træ, ædelsten, strandfund 
eller aluminum fra drikkedåser. Den uddannede 
guldsmed, Henrike Falkenberg, er rejst en del 

som kite-lærer og har altid haft det vigtigste værktøj med i 
bagagen. Således er de fleste smykker inspireret af varme 
solstråler, fjerne rejsedestinationer og havets brusen. Der er 
opstået halskædevedhæng af kokostræ (samlet på Sansibars 

http://www.mokwi.de/
http://www.my-boo.com/
http://www.nordheld.com/


strand) med sølv og armbånd med recycling-drikkedåser fra hele 
verden. Individuelle ønsker virkeliggøres gerne, og egne fund kan 
også forarbejdes. 
 

www.oceanloversdesign.com 
 
 
 

Oh, Honey! 
 

Oh, Honey! er en lækker icetea, der med hver flaske bidrager til at 
beskytte bierne i Tyskland. Kom forbi og overbevis jer selv! 
 

 
 

www.oh-honey.de 
 
 

Papare – Gør din bil til deltids-autocamper 

 
Papare er en start-up virksomhed fra Kiel, som 
fremstiller individuelle og aftagelige camping-
møbelbetræk til biler. Hver camping-udvidelse bliver 
individuelt tilpasset til den enkelte bil. Således kan 
campere hurtigt lave deres daglige køretøj om til en 
lille autocamper. Med dette koncept vil Papare hjælpe 
folk med at bruge en bil på forskellige måder. Det skal 

ikke bare gøre camping mere praktisk, men også økologisk 
bæredygtigt. Vigtigt for start-up virksomheden er især, at 
fleksibiliteten ikke sker på bekostning af komfort og kvalitet, men 
at der tages højde for alle disse punkter. Kunderne skal ikke 
mangle noget, så de kan koncentrere sig helt på at holde ferie... 
 
 
 

Regional Mobilitetsmanagement for KielRegion 
 

Vores mål er at lære af hinanden og i 
fællesskab at skabe flere mobilitetstilbud for 
KielRegion. Grundlaget for vores arbejde er 
mobilitets-masterplanen for KielRegion. Vi 
støtter mobilitetsinitiativer og aktører i 

KielRegion og ledsager projekter. Sammen med jer finder vi 
overbevisende løsninger. Vi koordinerer workshops, 
informationsarrangementer og udveksling omkring 
mobilitetsemner. Vi ser frem til spændende samtaler under 
InnovationsFestivalen. 
 

www.kielregion.de/mobilitaet/mobilitaetsmanagement 
 
 
 

 
Roskilde Business Startup Projekt 

 
Fra Roskilde Business College er vi repræsenteret med fire 
grupper, der hver især har deres eget business startup projekt. 
Vores projekter henvender sig til alle, der er interesseret i 
iværksættelse og business. 
 

 
 

www.rhs.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oceanloversdesign.com/
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Schnellkuppler 
 
Den bekymringsfrie tilkoblingshjælp for alle anhængere med en 
samlet vægt under 3,5 tons 

Schnellkuppler (”hurtigkobler”) er en tilkoblingshjælp 
og tyveribeskyttrelse for forskellige slags 
anhængere og trailere, og for os er den årets 
innovation 2019. Med vores Schnellkuppler kan man 
nemt og hurtigt koble anhængeren til, sikre 
anhængertrækket og forsyne den med en 

tyveribeskyttelse. Bilisten kan derved undgå buler og ridser og 
sikkert og nemt koble anhængere på bilen. Schnellkuppler passer 
til alle europæiske anhængere, så også campingvogne kan 
udstyres med et anti-slinger-system med tyveribeskyttelse og 
tilkoblingshjælp. 
 

www.Schnellkuppler.de 
 

 
Schokofahrt 

 
Schokofahrt er en græsrodsbevægelse, der har sit 
udspring i Münster under påsken 2017. Fire 
mennesker kørte på deres ladcykler til Amsterdam 
for at transportere chokolade på en emissionsfri 
måde. To år senere var der allerede 250 entusiaster. 

Fra bønnen til forbrugeren – helt emissionsfrit – det er 
Schokofahrt. Fairtrade øko-kakaoen sejler med fragtskibet Trés 
Hombres fra Den Dominikanske Republik til Amsterdam, bliver der 
forarbejdet til chokolade i den lille manufaktur Chocolatemakers 
og efterfølgende kørt af cykel-begejstrede fra hele Tyskland og 
endda Østrig til dens måldestinationer. Schokofahrt vil sende et 
signal om bæredygtig mobilitet, bevidst nydelse og CO2-neutral 
varetransport. 

www.schokofahrt.de 

 
 

scriptum-Oase – en skrevet installation 

 
»scriptum« Det latinske ord betyder blandt andet: noget skrevet, 
skrift, brev, udkast, koncept eller linje. Jan Grollmuß og Marleen 
Krallmann skriver og maler med tykke tuscher og pensler på 
sejldug! Den store formation af solsejl på festivalen byder på et 
skyggefuldt sted, hvor man kan læse, slappe af, opdage og se på. 
Jan Grollmuß kan godt nok betegnes som maler, men han viser 
også, at der i mødet med medier også kan opstå skulpturer. Hans 
imponerende eksperiment med medier viser sig også i musikken! 
Skribenten Marleen Krallmann fra Kiel har siden begyndelsen af 
året arbejdet hos »scriptum«, et mobilt skriveværksted, der 
inviterer til en række kurser. Fra håndskrift og kalligrafi til 
calligraffiti tilbyder hun alt, der handler om at skrive. Også 
venstrehåndede er meget velkomne hos scriptum! 
 

 
 

www.marleenkrallmann.com  / www.scriptum-werkstatt.de 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.schnellkuppler.de/
http://www.schokofahrt.de/
http://www.scriptum-werkstatt.de/


 
SprottenFlotte – Bikesharing i KielRegion 

 
Siden juli 2019 er cykellånssystemet SprottenFlotte aktivt i 
KielRegion. SprottenFlotte er en byggesten for klimavenlig 
mobilitet og giver menneskerne i KielRegion en ekstra mulighed 
for at bevæge sig miljøvenligt fra det ene sted til det andet. Ved 
vores bod kan I prøve vores cykler af, og vi viser jer, hvordan 
systemet fungerer. Ved vores konkurrence kan I  desuden vinde 
gratis minutter. Vi glæder os til at se jer! 
 

 
 

www.kielregion.de/mobilitaet/bikesharing/ 
 

Spülbar 

 
Reducere engangsaffald og bringe mennesker sammen ved 
opvasken. Det er vores vision. Vi tilbyder en mobil opvaskestation 
til arrangementer og kan med vores industriopvaskemaskine, der 
er monteret på en ladcykel, vaske enhver form for service op. 
Vores opvaskeomgange varer 90 sekunder og ud over vand har 
vi kun brug for en stikkontakt til vores system. I år udvider vi vores 
service og vasker op på forskellige arrangementer i Kiel og 
omegn, som Lüst Festival, Waterkant Festival, Muddi Markt eller 
Nørden Festival. Vi gør opvask til en oplevelse. 

 
www.facebook.com/SpuelbarKiel 

 
 

Studio Meng-Chan Yu 

 
Materialet kommer fra det immaterielle. Med kreative tanker 
skaber man ting, der hjælper os med at udfolde vores fantasi og 
befri os fra dagligdagens spændinger. Der opstår nye muligheder, 
der kan gøre vores fremtid bedre. Med præsentationen prøver jeg 
at vise processen fra ideen til realiseringen. Jeg inviterer til en 
tankerejse. 
 

www.mengchanyu.com 
 

 
StackOcean 

 
Vi hos StackOcean tilbyder fleksible og individuelle feedback-
systemer. Med vores løsning mister feedback sin negative 
karakter, for vi byder på moderne, nemme og legende muligheder 
som buzzere og emotes. Derved tilbyder vi en løsning, som vores 
kunder kan bruge uden indarbejdelse og anstrengelser og som 
har en nem tilgang til digitale, datadrevne beslutningsprocesser. 
Vi gør brug af den nyeste teknologi inden for dataanalyse og 
maskinel læring med fokus på at udvikle et evaluerings-, 
visualiserings- og forudsigelsesystem, der er nemt at betjene og 
ikke kræver teknisk forhåndsviden af kunden, men animerer 
brugeren til deltagelse. Ved vores automat kan I komme direkte 
med jeres feedback til InnovationsFestivalen 2019! 
 

 
www.stackocean.de 
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SunnyRoadBooks 
 

Siden begyndelsen af 2019 har SunnyRoadBooks haft hjemme på 
Anscharcampus. I bogbinderiet handler alting om at bevare 
erindringer på en smuk måde. Bedsteforældre vil gerne læse op 
for deres børnebørn fra en gammel eventyrbog, men den har ondt 
i ryggen. Eller bryllupsbillederne vil gerne opbevares i et 
individuelt fotoalbum. Prøv at kigge forbi i bogbinderiet! Få et 
indtryk af de muligheder, som det smukke, gamle håndværk byder 
på. 

 
www.sunnyroadbooks.de 

 

 
Sura 

 
Som mærke, der fokuserer på løbetøj til kvinder, vil vi være mere 
end et sportsmærke. Vi udvikler en hel filosofi, der forbinder løb 
med yogaens og meditationens fordele og derved altid tager højde 
for kvindernes specielle behov. Løb i ligevægt med din sjæl. 
 

 
 

www.Sura-running.de 
 
 

 
 
 
 

Miljøbeskyttelse starter i hovedet, 
men alle kan give en hånd 
 
Små ændringer i vores adfærd kan have en stor virkning, hvis vi 
handler i fællesskab. Sammen vil vi tale om muligheder i vores 
personlige dagligdag og komme med eksempler på, hvordan vi 
alle kan medskabe, når det handler om at omdanne 
energisystemet, bevare biologisk mangfoldighed eller om 
spørgsmål omkring bæredygtigt forbrug. 
 

 
 

www.boell-sh.de 
 
 

Uta Kathleen Kalthoff – Kunst i Kiel 
 
Jeg er freelance kunstner, arbejder inden for trykgrafik og collager 
med linoleums- og serigrafi-tryk. Jeg laver serielle unikke tryk og 
tilbyder workshops, skoleprojekter og videreuddannelse inden for 
kunst. 

 
 

www.uta-kalthoff.de 
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yooweedoo. fremtidsskaberne – 
innovationer for en bæredygtig fremtid 

 
yooweedoo støtter fremtidsskabere i udviklingen 
og udviklingen af økologiske og sociale 
bæredygtige projekter, organisationer og 
virksomheder. I de sidste par år har et levende 
fællesskab af socialøkologisk orienterede 
iværksættere udviklet sig omkring projektet: 

Kieler Honig, lille, my Boos bambuscykler,  kulturgrenzenlos, 
Werkstatt Konsum Glückslokal og Spülbar – projekterne, som 
yooweedoo støtter, er ikke længere til at se bort fra Kiels 
iværksættermiljø. Bosat ved School of Sustainability under 
Universität Kiel støtter yooweedoo alle, der praktisk vil tage stilling 
til et projekt, der løser samfundsmæssige udfordringer. Mød os, 
vores tilbud og nogle af de projekter, vi støtter! 
 

www.yooweedoo.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Specials 
 

Idekonkurrence-prisuddeling:  
Også små ideer gør stor forskel 

 
Med det motto har KielRegion efterlyst børn og unges ideer 
omkring emnerne bæredygtighed, miljø- og klimabeskyttelse. 
Ideerne kommer fra unge mennesker, der gerne vil forandre noget 
og gøre en indsats for en region, der er bedre at leve i. 
Tidspunkt: 12.00h, varighed: 60 minutter 
 

 
 

www.kielregion.de/ideenwettbewerb 

 
Initiativ Audio Walk Wik: 
Kom og prøvehør 

 
En audio walk for en gåtur i et bykvarter. Vi er i gang med at 
producere en audio walk – en lydbog, som giver mulighed for at 
opdage bydelen Wik. Sammen med borgere samler vi historier og 
lyde om Wik i dag, i går og i morgen. Sådan kan du få et kig bag 
en bys kulisser og husmure. Den færdige audio walk er stadig på 
vej. Vi inviterer dig til at lytte til et prøvekapitel og opleve byen med 
en andens ører. Medbring venligst din smartphone samt 
høretelefoner.   
 

Tidspunkt: 14.00h, mødested: Kiosken, varighed: 60 minutter 
 

 

http://www.yooweedoo.org/
http://www.kielregion.de/ideenwettbewerb


Crossborder Innovation Challenge – 

Best of VekselWirk 
 

Bæredygtig udvikling er på mange måder en 
stor udfordring for byer og kommuner. Med 
sin Crossborder Innovation Challenge har 
VekselWirk i år udvalgt 38 innovative 
fremtidskabere i den dansk-tyske 

grænseregion. De præsenterer sig selv og deres bæredygtige 
løsningsforslag for en almenvelsorienteret fremtid mellem kl. 11 
og kl. 18 rundt omkring Crossborder Innovation Stage. De 12 mest 
lovende projekter bliver udnævnt som vindere af en Crossborder 
Innovation Award. Kom forbi til en snak – vi glæder os til at se jer! 
Sprog: Engelsk / tysk 

Tidspunkt: 15.00h, varighed: 2,5 timer 
 

www.crossborderinnovation.eu 
 
 

Björn De Vil – Kleinkunstens æglæggende uldmælkegris 
 

Björn De Vil – som Kleinkunstens 
æglæggende uldmælkegris optræder han 
professionelt som comedy-artist med 
diverse walk-acts, som for eksempel med 
hans skøre cykler, som studievært, som 

styltegænger med fantastiske kostumer, som comedy-tjener eller 
som close-up-tryllekunstner. Han imponerer ikke kun med 
glimrende teknik, men også med sin slagfærdighed og evne til 
aktivt at inddrage sit forbavsede publikum i sine show på fræk og 
charmerende vis. Han har haft utallige optrin i Tyskland og omegn, 
mange tv-indslag (Supertalent!) og job i Dubai, Qatar eller Kina. 
Tidspunkt: Flere gange om dagen 
 

www.bjoern-de-vil.de 

Foredrag 

 
Aussicht 

 
Hvad nu, hvis forældre er blinde, men alligevel gerne vil læse op 
for deres børn? Hvordan kan en børnebog med brailleskrift 
designes, så den er underholdende for seende? Foredrag om ”nye 
medier for blinde og synshandicappede børn og for blinde 
forældre til seende børn – bogboksen for alle!” 
 

Tidspunkt: 13.30h, varighed: 30 minutter 
 

 
 

www.kinder-kurzgeschichten.de 
 
 

CLAP – Solarstrandkurven for digitalt arbejde 
 

Hvad nu, hvis man kunne gøre meget af det, 
man normalt tager sig af på sit kontor, på en 
arbejdsplads ude i naturen? 

Og hvis man gennem arbejde ved frisk luft havde 
det sjovt, fik flere ideer og et udvidet syn på horisonten? Digitale 
arbejdspladser findes næsten udelukkende indendørs. Sådan 
synes vi ikke, at det behøver være: Strandkurven CLAP er blevet 
specialudviklet for outdoor-arbejde med digitale redskaber. Vi 
fortæller, hvordan vi har båret os ad, og hvad den kan! 
 

Tidspunkt: 13.00h, varighed: 30 minutter 
 

www.clap.solar 

http://www.crossborderinnovation.eu/
http://www.bjoern-de-vil.de/
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Fairlanguage 

Komunikere retfærdigt og nå alle talenter 
 

I dette foredrag vil Michael fra Fairlanguage på en 
underholdende måde forklare jer, hvordan I kan 
kommunikere mere retfærdigt og for eksempel 
appellere til alle talenter med jeres 
personalekommunikation. 
 

Tidspunkt: 12:00h, varighed: 60 Minuten 
 

www.fairlanguage.com 
 
 
 

Nordheld – Dogfood Kiel 
 

Her kan I høre alt om, hvordan vi grundlagde 
vores firma Nordheld GmbH i slutningen af 
2017, og hvad der er vores ideologi. Vi sælger 
produkter for hunde i alle aldersklasser og 
lægger speciel vægt på ernæring for hunde 

med særlige præstationskrav og syge hunde. Ud over en sund og 
lødig sammensætning af foderet og en funderet 
ernæringsrådgivning i vores butik i Kiel, har vi helt fra starten af 
beskæftiget os med bæredygtighed. Inden slutningen af 2019 vil 
vi formå helt at undgå plastik i vores voksende produktspektrum. 
 

Tidspunkt: 14.30h, varighed: 30 minutter 
 

www.nordheld.com 
 

 
 
 
 

Papare 
 

Gør din bil til en deltids-autocamper! Hvordan? Papare er 
en start-up-virksomhed fra Kiel, som fremstiller 
individuelle og aftagelige camping-møbelbetræk til biler. 
Vores kunder skal ikke mangle noget, så de kan 
koncentrere sig helt på at holde ferie... 

 
 

Tidspunkt: 15.30h, varighed: 30 minutter 
 
 

 
Schokofahrt 
 

Hør mere om græsrodsbevægelsen Schokofahrt! 
Under påsken 2017 køre fire mennesker på deres 
ladcykler til Amsterdam for at transportere chokolade 
på en emissionsfri måde. To år senere var der 
allerede 250 entusiaster. Fra bønnen til forbrugeren 

– helt emissionsfrit – det er Schokofahrt. Schokofahrt vil sende et 
signal om bæredygtig mobilitet, bevidst nydelse og CO2-neutral 
varetransport. 
 

Tidspunkt: 16.00h, varighed: 30 minutter 
 

www.schokofahrt.de 
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SprottenFlotte – Bikesharing i KielRegion 

 
De findes i næsten alle store byer og bliver 
mere og mere populære – cykellånsystemer. 
KielRegion har siden juli 2019 haft sit eget 
bikesharing-system – SprottenFlotte. 

SprottenFlotte er en byggesten for klimavenlig mobilitet og giver 
menneskerne i KielRegion en ekstra mulighed for at bevæge sig 
miljøvenligt fra det ene sted til det andet. Her kan I høre alt om, 
hvordan bikesharing-systemer bidrager til fremtidens mobilitet, 
hvorfor sådan et system er vigtigt i KielRegion, og hvorfor det er 
så fordelagtigt at bruge det. 
 
Tidspunkt: 16.30h, varighed: 30 minutter 
 

www.kielregion.de/mobilitaet/bikesharing/ 

 
Aktion stop parodontitis 

 
Vi bekæmper folkesygdommen paradentose/parodontitis. 
Halvdelen af befolkningen er ramt af den – med alvorlige 
konsekvenser. Folk har ingen anelse om, hvad der sker i deres 
mund. Det laver vi om på: 

1. Med oplysning 

2. Med vores ParoPass 

3. Med vores allierede tandlæger 
Kom og hør, hvad parodontitis er, hvordan I opdager sygdommen 
og hvordan den kan behandles! 
 
Tidspunkt: 17.00h, varighed: 30 minutter 
 

 
www.stoppt-parodontitis.de 

B2+W4 – Interactive Cohousing for every generation 

 
Vi præsenterer udkastet B2+W4. Det skildrer en aktuel arkitektur 
og kan være en løsning til boligspørgsmål i det urbane rum. 
B2+W4 udmærker sig ved en intervenerende rumplanlægning. 
Interactive Cohousing kan være betydningsfuld for et 
fremtidsorienteret udgangspunkt for innovativt samliv og viser 
dermed åbne arealers potentiale i en ny kontekst.  Det 21. 
århundredes sociale liv er så fleksibelt og mangfoldigt som det 
menneskelige samfund. 
 

Tidspunkt: 14.00h, varighed: 30 minutter 
 
 

Workshops 

 
KERAMIKLAB 

 
3D-print i stedet for at modellere med hånden. Før en serie af 
keramik-produkter produceres, bliver der fremstillet en prototype. 
Normalt opstår den med hånden. Den kan dog efterhånden 
erstattes af en 3D-printers hightech. I workshoppen støber vi et 
eget keramikbæger. Med en skæreplotter har vi også mulighed for 
personaliseret design. 
 
Deltagelsesgebyr: 35 euro 
Tilmelding skal ske på forhånd til studio@keramiklab.de! 
Tidspunkt: 14.00h, varighed: 4 timer 
 

 
 

www.keramiklab.de 
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Ocean Limited – Spillet om havet 

 
Mens højsøfiskere er på jagt efter de sidste tunfisk, er der flere og 
flere fragtskibe. Fritidsdykkere er bekymret for døende koralrev, 
og energikoncerner opdager nye råstofkilder fra dybhavet! Mens 
akvakulturvirksomheder ekspanderer for at dække efterspørgslen 
efter fisk, kæmper traditionelle småfiskere for at overleve...Spil et 
interaktiv ocean-rollespil med os! 
 
Tilmelding: lisa.hentschel@posteo.de. 
(der skal være mindst 10 deltagere, fra 15 år) 
 

Tidspunkt: 11.30h, varighed: 2,5 timer 
 

     
 
  
 

 
 
Repair Café Kolding 

 

Repair Cafe Kolding er en non-profit organisation 
drevet af frivillige. Dens formål er at ændre 
forbrugsmønstre, reducere affald og fremme en mere 
bæredygtig livsstil. På festivalen arrangerer vi en 

praktisk workshop, som inddrager gæsterne, skaber en følelse af 
fællesskab og sætter dem i stand til at leve et grønnere liv. 
 

Tidspunkt: Hele dagen ved boden 
 

www.facebook.com/repaircafeKolding 
 
 

 
 
 

Zentangle ® – Afslappet tegning med Henrike Bratz, CZT 
 
Alt er muligt – strøg for strøg. Zentangle ® er en afslappende 
metode, der er nem at lære. Med strukturerede mønstre tegner 
man smukke billeder. Og det er sjovt. Er du i stand til at tegne 
”prik, prik, komma, streg”, kan du også ”tangle”. Gennem 
materialernes simpelhed, formatets begrænsning og de flotte 
mønstre opstår der et beskyttet rum, der gør planlægning og 
udkast unødvendigt og samtidig byder på uendelig mange 
muligheder for udfoldelse. Der er trin-for-trin-guides til mønstrene. 
Mere har du ikke brug for. Du behøver ikke tænke dig om. Tangle 
er intuitivt. Denne smagsprøve giver et indblik i Zentagle-metoden. 
Forkundskaber eller kunstneriske evner er ikke nødvendige. 
Materialet stilles til rådighed. 
 
Tidspunkt: 13.00h til 18.00h 
Det er muligt at dukke op i hele tidsrummet 

 

 
www.nord-tangle.de 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/repaircafeKolding


Kreative Rum 
 
Tiny Office på hjul 
 
Hvor vil du arbejde? 
Tiny Office bygger dine drømme, er udstyret med dine detaljer og 
har fokus på dine behov for at optimere din arbejdsmåde. Hvis du 
har individuelle behov, er Tiny Office det helt rigtige for dig. 
Ligegyldigt om du har brug for et sted at tænke dig om, at fortabe 
dig i dit arbejde eller bare en anden ramme for at reklamere for 
dine produkter, Tiny Office passer til dig og kan parkeres næsten 
overalt.   

 
www.tinyoffice.dk 

 
 
Zero Waste Space 
 
Innovation fra Muthesius Kunsthochschule 
Også i år kan du beundre udstillingsgenstande og projekter af 
elever fra Muthesius Kunsthochschule på Anscharcampus. 
Herunder navnlig: ZERO WASTE SPACE. Hvordan bygger man 
et hus uden at producere affald? Og hvordan bor man affaldsfrit i 
det? Anlagt som skalerbart mini-hus inspirerer ZERO WASTE 
SPACE til en bevidst omgang med vores ressourcer. Ingen teknik, 
som for eksempel ler som byggemateriale, intet materiale i 
prototypen er valgt tilfældigt, men er resultatet af en intensiv 
proces, som vi gerne vil give et indblik i på InnovationsFestivalen. 
Og der er mere endnu... 

 
www.muthesius-kunsthochschule.de 

I Zero Waste Space: Affaldsfri picnic med Zero Waste 
foreningen 

 
Zero Waste betyder ikke at give afkald på alt. 
Tværtimod vinder man indsigt om værdsættelse, 
genbrug og ressourcers kredsløbsøkonomi. 
Betænksomt forbrug og hensynsfuld omgang med 
alle ting i vores hverdag skaber 
grundforudsætningen for bæredygtigt forbrug og 

ressourceskånsel. Foreningen Zero Waste Kiel er et non-profit-
tiltag for miljøbeskyttelse. Picnicen er offentlig, og alle er inviteret 
til at medbringe en affaldsfri picnic. Giver du et lille bidrag til vores 
forening, kan du også få en snack af os. Kom forbi til en snak – vi 
glæder os til at se jer! 
Tidspunkt: 16.00h til 18.00h 
 

www.zerowaste-kiel.de 
 
 

VekselWirk & CoworkLand præsenterer: Pop-Up Retreat 

 
Hvordan fungerer kreativt arbejde? Hvad sker der i 
arbejdshverdagen hos for eksempel en designer? Og hvordan kan 
en rigtig god arbejdsproces se ud? Kreative fra Danmark og 
Tyskland har tilbragt en uge i vores creative retreat – en pop-up 
landsby for godt arbejde ved Gröhnwohld Strand. På en 
prøveflade for tiny houses, containere og andre mobile 
arbejdsformer har vi skabt frirum for godt arbejde. På 
InnovationsFestivalen afrunder vi vores creative retreat – kom 
forbi og mød vores deltagere og deres arbejde.  

            
 

www.vekselwirk.eu 

http://www.tinyoffice.dk/
http://www.muthesius-kunsthochschule.de/
http://www.zerowaste-kiel.de/
http://www.vekselwirk.eu/


Aftenprogram 18h til 21h 

create 

 
Create er en vidensplatform for alle, der gerne selv vil skabe deres 
arbejde. Og som sætter den menneskelige natur i centrum. 
Hvordan ser vores arbejde ud, når vores menneskelighed, vores 
væsen og natur skaber basis for det? Hvis det er os, der skaber 
arbejdet, og ikke arbejdet, der skaber os? Create søger og finder, 
spørger og svarer. Nyeste videnskabelige erkendelser møder 
gamle historier, personlige indtryk møder funderet teori og 
praktiske tools møder levet erfaring. Basis for alle overvejelser er 
vi selv. Det handler om at skabe arbejde ud fra vores behov, ud 
fra vores ideer og ønsker. Dette projekt er en hjertesag, der har 
fået lov til at vokse og trives i et år. Og præcis i dag, præcis her og 
nu, vokser det første lille blad: Create går online! Yes! Jeg vil vise, 
hvad der er opstået, hvordan det er sket og fejre og nyde dette 
værdifulde øjeblik med jer! Foredrag og udveksling, gode beats og 
kulinariske glæder mødes under bladtag og solsejl i Anscharpark. 
 

 
Beats by: Mitja & Daniel Mes 

Mitja&Daniel Mes *live* (Traum 
Schallplatten/ MUKKE/ Katermukke) er en 
live-elektro-duo fra Kiel. De fusionerede i 
år 2011 og dannede et nyt genre-
kompromis, der indtil den dag i dag bliver 

ved med at genopfinde sig på ny. Det, de finder på, er altid en 
overraskelse. De spiller et hybrid-sæt af live-elektro med guitar, 
synth., sang, percussions og stems af deres offentliggjorte sange. 
Flydende og melodisk med live-karakter. 

 
www.create-blog.net 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.create-blog.net/


Om projektet: 
 
VekselWirk 

 
InnovationsFestival er del af det dansk-tyske EU-projekt 
VekselWirk (Interreg 5A). Projektet skal støtte videreudviklingen 
af kreative industrier — også i mindre byer og landlige områder. 
VekselWirk begynder denne opgave ved at forbinde fem 
innovative hubs fordelt i byerne Kiel, Lübeck, Kolding og Roskilde. 
Således opdyrkes der potentiale til at tænke innovativt i de 
forskellige regioner på tværs af grænsen og kreative iværksættere 
og virksomheder fremmes. 
 
InnovationsFestivalen bidrager til det grænseoverskridende 
samarbejde, idet udstillere og gæster fra partnerbyerne inviteres 
til at deltage og medskabe. Den dansk-tyske udveksling styrkes 
og gennem sit mangfoldige indhold rgenspejler 
InnovationsFestivalen regionens diverse innovationsansatser. 
 
VekselWirk er godt positioneret med sin stærke forankring i 
innovationskulturens lokale økosystemer. Projektets 11 partnere 
er mæcener, innovative hubs og kreativ-centre, højskoler, 
bestyrelser og foreninger. Vores hovedpartner er Henrich Böll 
Stiftung Schleswig-Holstein, og andre projektpartnere er 
Muthesius Kunsthøjskolen i Kiel, Technikzentrum Lübeck 
Fördergesellschaft mbh, Kieler Wirtschaftsförderungs- und 
Strukturgesellschaft, Business Kolding og Designskolen Kolding. 
KielRegionen GmbH står for afholdelsen af InnovationsFestivalen. 
Projektet fortsætter indtil juni 2020 og støttes af midler fra Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling. 
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