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Kære gæster 
nyt. nordisk. netværk — sådan ser KielRegionens første 

InnovationsFestival ud.  

 

Vores region byder ind med utallige alsidige idéer, projekter, virksomheder, 

nyheder og nyskabelser. Det glæder os at kunne præsentere et spændende 

udvalg. Bliv overrasket, begejstret og inspireret: Den 28. september i 

Wissenschaftspark Kiel samt den 29. og 30. september 2018 i Anscharpark 

Kiel.  

 

Du kan forvente en blanding af tekniske og digitale nyskabelser, social-

innovationer, proces-innovationer og forretnings-innovationer. Tekniske og 

digitale fornyelser som fx den nyeste form for IT eller de aktuelle apps kender 

vi alle sammen. Men innovation er meget mere end det: Social-innovationer er 

især vigtige på uddannelses- og sundhedsområdet — de kommer samfundet til 

gode. Proces-innovationer bidrager til mere effektive afviklinger. Til forretnings-

innovationerne regnes de mange start-ups, som alle taler om for tiden.  

 

Mange innovationer er videreudviklinger af ting, som vi allerede kender til. De 

skaber nye forbindelser, opnår eller giver ting en ny betydning. Til 

InnovationsFestivalen introduceres for eksempel coworking-konceptet, en 

bæredygtig form for eventplanlægning, bogbinderhåndværket, et slesvig-

holstensk gaming-netværk, designkunst, mountainbikes og meget mere.  

 

En stor tak til alle deltagere for deres store indsats og god fornøjelse til alle 

gæster til InnovationsFestival 2018! 

 

Janet Sönnichsen 

Direktør KielRegion GmbH 

 

 

 



Fredag, 28.09.  

 

Wissenschaftspark Kiel 

 
Med sit fællesskab af omkring 100 virksomheder er videnskabsparken i Kiel et 

specielt hjemsted i forbundslandets hovedstad. Den danner rum for udveksling 

med videnskab, for læreprocesser med vidtspændende emner og 

organisationer og en levende innovationskultur. Her har ud over 

videnskabscentret også starterkitchen.de og FabLab.SH slået sig ned. 

 

Starterkitchen.de er en innovation hub og coworking space. Den er blevet 

tilrettelagt af opencampus.sh og har udviklet sig til et sted, der er præget af 

innovation, og som startups og iværksættere arbejder sammen om på omkring 

400m². Starterkitchen.de er et centralt anløbssted, når der er tale om 

grundlæggelse i Kiel.  

 

FabLab.SH er Kiels første åbne hightech-værksted, som kan bruges af alle og 

dermed for første gang giver både privatpersoner og nye iværksættere tilgang 

til klassiske og moderne produktionsmidler.  

 

Program 

 

Foredrag 
 

Det, du aldrig har haft lyst til at vide om snegle  

Brogede, kæmpestore, farlige: 

Snegle er alt andet end kedelige. 

 

Nadine er biolog og har opfundet noget mod snegle: Schnexagon ® er en 

økologisk beskyttelseslak med glideeffekt for snegle. Det er et foredrag med en 

del unyttig viden om snegle, usædvanlige havetips og en kæmpesnegl, som 

man kan røre ved.  

 

Sted: starterkitchen.de, Kuhnkestraße 6 

Tid: kl. 17:00, varighed: 25 minutter 

www.schnexagon.de 

 

 

Cowork…hvad? 

Mere end bare kontorfællesskaber 

Coworking og coworking spaces i og rundt om Kiel introducerer sig  

 

Coworking betyder ikke bare at arbejde sammen. Det er snarere et koncept, 

der forbinder socialt fællesskab, faglig diversitet og et fremmende arbejdsmiljø. 

Ved begivenheden vil der tales og diskuteres om emnet coworking og de 

dertilhørende begreber, og desuden vil coworking spaces fra Kiel og omegn 

præsenteres. En spændende udveksling for alle, der er interesseret i nye 

arbejdsformer og som måske også vil flygte fra det støvede enkeltkontor.  

 

Sted: starterkitchen.de, Kuhnkestraße 6 

Tid: kl. 17:30, varighed: 90 minutter 

www.opencampus.sh 

 



Workshop 

 

Resteritter snibleparty 

Fælles sniblen og madlavning mod madspild 

 

Hvert år lander der mere end 10 millioner tons mad Tysklands affaldsspande, 

selvom en stor del af maden stadig er brugbar. Derfor afholder vi sniblefester, 

hvor der ikke bare danses, men også laves  mad af reddere madvarer til musik. 

Gennem fælles madlavning vil vi vise, hvor gode retter man stadig kan lave af 

de reddere fødevarer. Madvarer, knive og skærebrætter stilles til rådighed. Hvis 

I skulle ligge inde med støvede konservesdåser, kornprodukter, et krydderi, I 

ikke kan lide alligevel, eller lignende, må I gerne medbringe dette og endelig få 

det omfordelt eller lade det blive del af en ret.  

 

Vi vil gerne bede om en kort tilmelding til: 

innovationsfestival@kielregion.de 

 

Tid: kl. 19, varighed: ca. 3 timer 

www.resteritter.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åbent hus  

 

FABLAB.SH 

Det åbne hightech-værksted 

 

3-D-printere, laserskærere, formlabs og drejebænke er ikke umiddelbart 

genstande vi hver især har liggende i kælderen. Men det er der heller ikke brug 

for — Fablab har nemlig sådan en kælder. Kiel har en finger med i „Fabrication 

Laboratories“-spillet: Her kan alle komme og bruge redskaberne. Ud over de 

tekniske forudsætninger kan man også få viden om, hvordan de bruges og hvad 

man kan få ud af dem. Resultatet er individuelle produkter og prototyper både 

til husbehov og professionel brug i virksomheder.  

 

Sted: Fablab, Fraunhoferstraße 2-4 

Tid: kl. 17:00-21:00, gennemgående 

www.fablab.sh 

 

mailto:innovationsfestival@kielregion.de
http://www.resteritter.de/


Lørdag, 29.09. 
 

Anscharpark Kiel Wik 

 

Anscharparken er et anlæg med grønne udendørsområder og historiske 

bygninger fra et tidligere marinelazaret i Kiels bydel Wik. På Anschar-

campussen opstår der et kreativcenter i fire af parkens skønne bygninger — 

Atelierhaus, Kesselhaus, Haus 1 og Haus 3.  

 

 
 

Den indholdsmæssige hovedvægt i Haus 1 ligger i kultur- og kreativ-økonomi 

og fungerer til hverdag som arbejdssted for Henrich Böll Stiftung Schleswig-

Holstein, Muthesius Transferpark, det dansk-tyske coworking space for 

projektet VekselWirk og Muthesius Kunsthøjskolens stipendiater. Her arbejder 

institutioner, freelancere, designere, kunstnere og projektskabere sammen på 

kunstens, videnskabens, designens, uddannelsens, økonomiens og 

samfundets grænseflader. Tværtsnitsemner hertil er bæredygtighed og 

inklusion. Kesselhaus er stadig under udvikling og skal i fremtiden indeholde 

værksteder og en restaurant.  

 

Anscharcampussen forvaltes af Anschar GmbH for dens 13 partnere. Til disse 

tæller bl.a. Muthesius Kunsthøjskolen, Heinrich Böll Stiftung Schleswig-

Holstein, Drachensee Stiftung og Wankendorfer Baugenossenschaft. 

 

InnovationsFestivalen finder sted i Haus 1, i Kesselhaus samt på 

udendørsområderne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program  

Udstillinger 
 

Muthesius Kunsthøjskolen på InnovationsFestival kl. 11:00 - kl. 18:00 

 

 

young muthesius — et udvalg 

Udmærkede udstillingsgenstande og projekter fra studerende og 

dimittender på Muthesius Kunsthøjskolen 

 

Muthesius Kunsthøjskolen inviterer til udstilling af udvalgte genstande fra 

årsudstillingen „Einblick Ausblick“ 2018. På stueetagen i Haus 1 på 

Anscharcampus bliver det både interaktivt og innovativt — gæsterne får ved 

hjælp af VR-briller lov til at bevæge sig gennem humlebiernes verden eller at 

tænke over nye livs- og boformer gennem projekter fra industridesign og 

rumstrategier. Desuden vil der indblæses den ellers tomtstående Anschar-

kiosk nyt liv med skitser fra konkurrencen „Mobiles Mobiliar“.  

 

 

Freiheit braucht Wahrheit 

Muthesius Kunsthøjskolens udstilling om nyheder i den digitale nutid og 

fremtiden 

 

Den digitale transformation har forandret den måde der omgås med nyheder 

på og har muliggjort alternative sandheders uindskrænkede udbredelse. 

Studerende i kommunikationsdesign præsenterer eksempler og projekter der 

beskæftiger sig med emnerne ”alternative facts”, ”reportere uden grænser" og 

”friheden til at være fri” på første etage i Haus 1 på Anscharcampussen. 

Værkerne er opstået inden for studieområderne informationsdesign og 

strategisk kommunikation såvel som konception og udkast (prof. Tom Duscher, 

prof. Silke Juchter og prof. Wolfgang Sasse). 

Grenzgænger Design Markt 

Kunsthåndværk fra Kiel og Danmark 

 

På Grenzgænger Design Markt har du mulighed for at beundre unikke 

produkter fra Kieler manufakturer og tage dem med hjem eller bare snuse til 

den friske vind fra norden. Hele dagen  udstiller og sælger tyske og danske 

designere og kunstnere keramik, møbler, tekstiler og dekoration. Det er den 

perfekte mulighed for at få fingre i en iøjefaldende ting til hjemmet eller bare 

blive forbavset over nye kreationer.  

 

Tid: kl. 11:00 - kl. 18:00 

 

 

 

 

Jedem begierigen Auge 

(Til ethvert begærligt øje) 

Enkeltudstilling i Kunstforeningens Hus 8 

 

Philip Loerschs udstilling, som er kurateret af Rainer Gröschl, præsenterer de 

besøgende for tegningens mangfoldige tankerum. Ikke kun papir og blyant, 

men også fedtsten, nylontråd eller endda saltdej er del af kunstnerens udvalgte 

medier. Udstillingens diversitet giver et dybt indblik i kunstnerens arbejde. Philip 

Loersch (født 1980 i Aachen, er bosat og arbejder i Berlin) overrasker og 

irriterer med sine tegninger, og der er én ting, der især lykkes ham: han er aldrig 

kedelig. Gennem den spændende udstilling skaber han skønne øjeblikke og 

nye indsigter for ethvert begærligt øje.  

 

Tidspunkt: kl. 14:00 - kl. 18:00 

www.atelier-anscharpark.de 

 
 

 

 



Mad og drikke kl. 11:00 til kl. 20:00 

 
 

lille – øl fra Kiel  
Kiels første craft-bryggeri brygger eksperimentelle og 

traditionelle øl med masser af kærlighed og et stænk af vanvid 

 

lille - det er craftbeer fra byen Kiel. Vores mission er klar. Vi er tiltrådt for at 

bringe vores by tilbage til den kollektive ølbevidsthed og derudover også for at 

redde øllen – fra enhedssmag, økonomiserede opskrifter og brygning og fra at 

være kedelig. Og hvordan gør vi det? Gennem eksperimenter. Ved at være 

opmærksom på detaljerne. Ved hjælp af de bedste ingredienser og med fokus 

på de næste smagseksplosioner.  Gennem samarbejdet med andre bryggerier 

og med en åben udvekslingskultur inden for bryggeriområdet. Siden 2018 driver 

lille sit eget bryggeri. I hjertet af Nordtysklands mest afslappede by. Midt i Kiel. 

For nylig blev lille udmærket som det 1500. bryggeri i Tyskland og fremstillede 

den officielle øl til Kieler Woche.   

Prøv det selv! 

www.lillebraeu.de 

 
 
 

Mee- & EaTING 
Kreativt køkken fra Kiel 

 

Marcel Lungerhausen, der blandt andet er kendt fra studenterkantinen i Alte 

Mu, suppe-mandag i Starterkitchen eller sin bod ved Muddi-Markt på Kieler 

Woche, begejstrer gæsterne med spændende og lækre kreationer. Han bruger 

selvfølgelig så mange regionale ingredienser som muligt. Kom på besøg og lad 

dig overraske!  

www.meeting-eating.de 

 

 
 
 

 

 

 

Packeis Kiel 

Simple og smagfulde ispinde fra Kiel 

 

I vores isfabrik i Nord-Kiel producerer vi håndlavede ispinde. Vi er og vil forblive 

regionale. Vi vil gerne have et ansigt til vores leverandører og ingen anonyme 

grossister. Vores mælk bliver direkte leveret fra bondegården af et 

familiemedlem. Vores frugt får vi fra nabofamilievirksomheden. Vi putter frisk is 

på en træpind. Færdig! Selv om alting er muligt i teorien, handler det om naturlig 

enkelthed og den rene smag. Alle ingredienser er af naturlig oprindelse. Kom 

og prøv det selv! Salg af naturlige ispinde fra Kiel. Vores ispinde er lavet med 

kærlighed! 

www.packeiskiel.de 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meeting-eating.de/


Boder kl. 11:00 til kl. 18:00  

 

Albert-Schweitzer-Stiftung für unsere Mitwelt 

Visioner for fremtiden, handlinger for nuet 

 

Med bemærkelsesværdige aktioner går aktionsgrupperne fra Albert-

Schweitzer-stiftelsen ind for vegan ernæring og kæmper mod uværdigt 

dyrehold. Aktionsgruppen Kiel introducerer sig selv med et farverigt program 

og inviterer til samtaler, smagsprøver og et madprogram med navnet „Essen 

mal anders“. 

 

Tid: Madprogram fra kl. 15:00 
www.albert-schweitzer-stiftung.de 
 
 
 

 

 

 

 

Gründer Lounge 

Alt om at være selvstændigt beskæftiget som designer og at være kreativ 

ansat inden for serviceerhvervet 

 

I Anscharcampussens coworking space fortæller grundlæggere om deres 

oplevelser, og du har mulighed for at få hjælp med dit eget projekt eller med 

hvordan man starter en virksomhed op. Ud over det kan du lære mere om det 

dansk-tyske projekt ”VekselWirk” og vores tilbud, som for eksempel muligheden 

for gratis arbejdslokaler, netværk til Danmark, udstillingsmuligheder – og vores 

støtte på op til 670€ til et designprojekt til efteråret! Ligemeget om du bare er 

nysgerrig eller har en idé, kom forbi og mød os!  

 

 

ComposTech 

De bedste rester 

 

ComposTech er et startup fra Pakhuset i Kolding, der står bag udviklingen af et 

nyt system til udnyttelsen af madaffald i kommercielle køkkener, kantiner, 

institutioner og restauranter. Vores idé førte til udformingen af CompasTech-

systemet, hvis mål er at reducere den aktuelle mængde af madaffald. 

ComposTech Food Recycler er et nyt mærke, der tilbyder high-tech-

køkkenmaskiner, der gennem en fuldautomatisk proces formindsker madspild 

med mere end to tredjedele af det oprindelige volumen. Det drejer sig om en 

container for kommercielle køkkener, der sørger for at madaffald fjernes. Vores 

løsning omdanner madaffald til gødning direkte i køkkenet, og det i løbet af 

mindre end 48 timer — i modsætning til de 3 uger, det normalt tager.   

 

 

 

 

 
 
 
DISS is Your Power  
Et lidt anderledes ungdomsprojekt  
 

"DISS-kriminierung" er et projekt der har til formål at styrke teenagere, der 

oplever diskriminering i hverdagen eller der selv handler diskriminerende. Unge 

ikke-hvide mennesker eller postmigrantiske unge, der potentielt er konfronteret 

med diskriminering, optræder som eksperter i emnet diskriminering. De 

gennemfører deres egne mini-projekter om temaet og opnår på denne måde 

opmærksomhed fra offentligheden. Hør mere om dette spændende projekt ved 

vores bod.  

 

 

 
 



 
Alter Heuboden 
Coworking ved Westensee 

 

”Alter Heuboden“ (det gamle høloft) baserer på idéen om at forbinde håndværk 

med startups. Experimentet ”coworking på landet” afprøves i Felde på 220m². 

Halvdelen af rummet bruges som værksted for produktionen af solsejl, den 

anden halvdel bruges som coworking space. Vi fortæller jer, hvordan coworking 

på landet fungerer.  

www.alter-heuboden.de 

 

 

 

 
 
 
 
FairNetz Kiel  
Opdag Kiels institutioner og initiativer, der er fair, sociale og miljøvenlige 
 

     Kiels bæredygtighedsmiljø er fragmenteret, og 

infrastrukturen, der giver mulighed for at komme i kontakt 

med hinanden, er mangelfuld. Derudover er der en 

uoverskuelighed, der gør det svært for potentielle kunder 

og frivillige hjælpere og engagerede, der ellers er 

interesseret i en bevidst livsstil. Det er præcist det, vi vil lave 

om på! 

Gennem oprettelsen og formidlingen af informationer og tools - analogt og 

digitalt – vil vi skaffe et netværk i Kiels bæredygtighedsmiljø og gøre det 

nemmere at få adgang til dette miljø.  

www.fairnetz-kiel.de 

 

 

 

 

 

 

Fisch vom Kutter 

Regionale, sæsonbestemte, fair og bæredygtige 

 

Infoportalen ”Fisch vom Kutter” præsenterer hver dag 

forskellige fisk fra involvere fiskere på www.fischvomkutter.de. 

Frisk fisk, der ofte er blevet fisket i Østersøen få timer før, kan 

man købe lige netop der, hvor de for første gang kommer på 

land: på fiskerihavnen Marina, nogle gange også på stranden. Men man må 

være fleksibel, da vejret kan forhindre fiskeriet, der kan være fredningstid for 

torsk eller det måske ikke er sæson for sild. Kutteren er jo ikke noget 

supermarked. 

www.fischvomkutter.de 

 

 

 

Frau Rauschs Eventplanung 
Feste med god samvittighed  
 

Du vil gerne have et affaldsfrit, vegant og bæredygtigt arrangement; en 

affaldsfri, vegan og berusende fest? Så er Fru Rauschs evenplanlægning det 

rigtige for dig! Oplev, hvordan man kan feste på en anden måde: Fra vegane 

madvarer og drikkevarer, hjemlige blomster- og borddekorationer til booking af 

DJs eller bands – vi arrangerer det hele, med undtagelse af skraldespande ☺  

Fru Rauschs eventplanlægning: Feste med god samvittighed.  

 

 

 

http://www.alter-heuboden.de/
http://www.fairnetz-kiel.de/
http://www.fischvomkutter.de/


Glückslokal e. V. 

Forær dig glad! 

 

Hos Glückslokal står bæredygtig og kritisk second-hand-konsum i centrum. På 

legende vis brydes der med brug-og-smid-væk-kulturens mønstre, 

brugsgenstande bliver (gen-)brugt på en ressourceskånende måde og delt 

inden for et fællesskab. Det frivilligt organiserede initiativ tilbyder et forum, i 

hvilket man har mulighed for at forære unødvendige ting væk. Spild og 

overflod? Det gider vi ikke! Hvad har DU virkelig brug for? 

www.glueckslokal.de 

 

 

 

 

 

 

Kieler Honig 

Et bæredygtigt projekt med søde konsekvenser 

 

Bier er livsvigtige - for os og vores økosystem. 80% af alle naturlige og vilde 

planter er afhængige af biernes bestøvelse. Desværre er biernes eksistens 

truet — af pesticider, monokulturer, biavlerne stilbagegang. Ved hjælp af Kieler 

Honig vil vi gerne få biavlernes og biernes ydelser tilbage i folks bevidsthed og 

prøve på at begejstre menneskerne for deres by og denne bys natur. Ved vores 

bod har I mulighed for at høre alt om bier, vores miljø og økologi. Desuden fås 

der informationer om honning som marketinginstrument, bier som motivation 

for medarbejdere og CSR-projekt, og selvfølgelig må I gerne smage på vores 

honning fra året 2018.  

www.kieler-honig.de 

 

Kineticworks  
Innovative cykelteknikker  
 

Der er forskellige måder, hvorpå man kan løse et problem. Vi har besluttet os 

for den mekaniske og matematiske vej. Vores mål var at tilpasse cykelrammens 

geometri til forskellige terrænforhold. Da det var vores ærinde at lave om på 

styrevinklen, sædevinklen, hjulafstanden og kædestiver under kørslen, var vi 

tvunget til at gentænke hele cykelramme-konceptet. Kom forbi, såden en cykel 

har du aldrig set før! 

www.kineticworks.de 

 

 

 

 
 
 
LÜST Festival  
En festival for regional fødevare-produktion og ernæring og nydelse af 

regionen 

 

I og omkring Kiel er der mennesker, der har bestemt sig for at 

producere noget godt for dem selv, for jer og for naturen. Nu er 

det blevet tid til, at vi møder disse mennesker, at vi ser på, 

hvordan en god ost fremstilles, hvordan man holder dyr på en 

god måde og hvordan der opstår nye ting af korn. Ud over at lære 

en del om produktionsprocesser kan man lytte til en række af foredrag med 

emnet ”urbane ernæringssystemer”. Der bliver talt om, hvilke idéer der er på 

området og hvordan en bæredygtig og nydelsesrig fødevareforsyning i byer kan 

se ud. Diskussioner og workshops slutter på lille-bryggeriets område med et 

højdepunkt: en urban torvedag, hvor der spilles musik af producenterne og 

gæsterne får mulighed for at opleve regionen på en kulinarisk måde. Flere 

informationer om idéen og om LÜST festivalen, der finder sted for første gang 

den 25. maj 2019, får I ved lille-boden på InnovationsFestivalen.  

 

 

http://www.glueckslokal.de/
http://www.kieler-honig.de/
http://www.kineticworks.de/


Milena Munck: 

Det fineste strikdesign 

unikt, klassisk og tidløst strik til kvalitetsbevidste kunder 

 

Med en uddannelse i Tekstildesign håndværk og formidling og sin 

store passion for maskinstrik startede Milena Munck i 2016 sit eget tøjmærke. 

Ambitionerne var høje og hun havde fra start et klart ønske om at designe 

med sin helt egen signatur. Designet er et kunstnerisk værk med farve- og 

linjeformer, hvor samspillet mellem strik og kropsformer er i fokus. Derudover 

er designet klassisk med unikke og særegne detaljer. Alle Milena 

Muncks produkter er af meget høj kvalitet og det er afgørende for hende, at 

tøjet er behageligt at have på. Produkterne har en lang levetid og giver brugerne 

en rigtig god kropskomfort. 

www.milenamunck.dk 
 

 
 

 

 

 

my Boo Bambuscykler 

Bæredygtig. social. unik 

 

Det sociale startup my Boo fra Kiel fremstiller sammen med et socialt projekt 

bambuscykler i Ghana. De forbinder på forbilledlig vis et produkt af høj kvalitet, 

konkret socialt engagement og bæredygtig økonomisk handel. I den egne fabrik 

i Kiel bliver alle bambuscykler monteret på fagkyndig vis og derefter solgt i hele 

Europa.  

www.my-boo.com 

 

 

 

 

 

Augmented Reality 

med Microsoft HoloLens 

Udvidet realitet på det industrielle arbejdsområde 

 

Firmaet Northern Holographic udvikler software, som kører på mobiler og 

smartbriller for at hjælpe fabrikanter og forhandlere af maskiner med bl.a. 

serviceprocesser. Kom og prøv det selv! 

www.northernholographic.de 

 

 

 

Let’s Play Together 

Seal Wrestling (PC-spil) 

 

Seal Wrestling er et PC-partyspil, hvor to hold kæmper for at vinde. Målet er at 

indsamle fisk og lægge dem på ens egen isflage. Men pas på: Isens glatte 

overflade gør det svært at styre, og dine modspillere kan til enhver tid skubbe 

dig i vandet. Vi har udviklet Seal Wrestling for at bringe folk tættere sammen 

igen via digitale muligheder. Så kom forbi og begiv dig ud på isen sammen med 

os.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.milenamunck.dk/
http://www.my-boo.com/
http://www.northernholographic.de/


Sealander 

Campingvogn og yacht på samme tid 

 

Sealanderen glider ned i vandet. Et skub fra motoren og menneskevrimlen på 

badestranden høres kun som en fjern susen. Hvad dagen bringer, bestemmer 

du selv. Bådens høje kvalitet og æstetik forbindes med campingvognens 

fleksibilitet. Dens dynamiske og moderne design formidler lethed og agilitet. Vi 

præsenterer jer for Sealanderen, der skaber en perfekt udflugt i enhver form for 

omgivelse.  

www.sealander.de 

 

 

 

Social Entrepreneurship Education 

Skab idéer for jeres fremtid! 

 

Hvad er det, der forstyrrer jer ved vores samfund? Med SEEd kan I skabe idéer 

for en bedre fremtid. Vi fortæller jer om vores projekt SEEd, som får social 

entrepreneurship ud på skolerne gennem gratis undervisningsmateriale og 

workshops. Hos SEEd udvikler elever idéer, som de vil forandre verden med.  

www.seed.schule 

 

 

 

 

 

 

 

Søgræspuder 

Fra Strand-Manufaktur 

 

Mindre sved, mindre snorken, mindre ondt i nakken. Den bedste løsning for 

allergikere og den gode fornemmelse af at sove på noget helt igennem naturligt. 

Søgræspuder er naturlige, sunde og hyggelige. Søgræs er kystens klassiske 

stoppeuld. Sørejsende kunne lide det, fordi det ikke mugnede om bord på de 

klamme sejlskibe. I dag ved vi, at søgræs har en aseptisk virkning, da det 

indeholder grundstofferne bor og jod. Dette kan især allergikere og sensible 

mennesker generelt drage nytte af. Alle dem, der har været igennem en 

„pudestory“ og stadig er utilfredse, kan finde et helt nyt alternativ med søgræs. 

Vi høster på vores østersøstrande, producerer udelukkende med vand og vind 

og genbruger hvide tekstiler til vores pudebetræk. Mere naturligt kan det ikke 

blive.  

www.strand-manufaktur.de 

 

Die Strand-Manufaktur 

 

 

Spülbar 

Nej til engangsservice  

 

Vi fra Spülbar siger nej til engangsservice. På Kieler Wochenmarkt 

på Exerzierplatz stiller vi kopper, der kan vaskes op, frem til 

kaffesælgerne og renser dem i vores mobile opvaske-station, så 

sælgerne ikke længere behøver at bruge engangskopper. I starten 

af året blev vores idé belønnet af Yooweedoo-Ideen-Wettbewerb. Vores vision 

er i samarbejde med kaffesælgerne og byen Kiel at afskaffe byens 

engangsaffald. Ved InnovationsFestival står vi klar til at vaske spisebodernes 

service op for dermed at undgå en del unødigt affald! 

www.facebook.com/SpuelbarKiel 

 

 

 

http://www.sealander.de/
http://www.strand-manufaktur.de/


SunnyRoadBooks 

 

Bøger er ledsagere for mange mennesker. Ved SunnyRoadBooks bliver gamle 

papirskatte repareret på faglig korrekt og smuk vis. Jeg tilbyder bl.a. fine 

notesbøger og fotoalbummer, men også fremstillinger efter kundens eget 

ønske. Ved min bod kan I genopdage et gammelt håndværk.  

www.sunnyroadbooks.de 

 

 

 

unverpackt 

Løs, bæredygtig og god: den første emballagefrie butik i Tyskland 

 

Vores varesortiment i unverpackt-butikken omfatter på nuværende tidspunkt 

mere end 500 produkter, og vi udvider sortimentet hver eneste dag! Det er 

vores mål at lægge eftertryk på kravet om mindre affald og at skabe en 

forandring i hele fødevarebranchen. Dette vil vi opnå gennem flere og flere 

unverpackt-butikker. Ved vores bod fortæller vi mere om vores sortiment og 

konceptet, der ligger bag det.  

www.unverpackt-kiel.de 

 

 

 

 

 

 

Die Werk Statt Konsum 

Et åbent træværksted for alle, der har lyst til at sysle rundt 

 

 

 

Det åbne træværksted Werk Statt Konsum (WSK) tilbyder plads, værktøj, 

materialer og støtte til at bygge, fikse, re- eller upcycle og (selv-)realisering. 

Fælles arbejde og gensidig læring står i fokus, i stedet for anonym shopping, 

billig masseproduktion og skødesløs omgang med ressourcer. På 

InnovationsFestival inviterer WSK til information og livlig udveksling. Desuden 

tilbyder WSK muligheden for selv at blive handværksmæssigt eller kreativt aktiv 

og for eksempel at lave en lille vase eller bygge et sømbillede af trærester.  

www.facebook.com/werkstattkonsum 

 

 

http://www.unverpackt-kiel.de/


Foredrag 
 

Kieler Honig  

Uden bier mangler du noget  

 

Bier er livsvigtige - for os og vores økosystem. 80% af alle naturlige og vilde 

planter er afhængige af biernes bestøvelse. Desværre er biernes eksistens 

truet - pesticider, monokulturer, biavlerne tilbagegang. Bæredygtighed 

vedkommer os alle sammen. Vi fra Kieler Honig forklarer, hvordan man udviser 

et fælles ansvar for at styrke biernes population og vores miljø. Med 

efterfølgende tur til bi-boden Kieler Honig Schleusenpark. 

 

Tid: kl. 11:30 

Varighed: 20 minutters foredrag, 60 minutters tur  

www.kieler-honig.de 

 

 

Cocina 

Coworking Kitchen 

 

Cocina er et industri- og produktionskøkken for projekter 

og startups inden for food-området. Vi vil tilbyde en unik 

mulighed og et unikt sted for at folk kan afprøve sig selv, 

sælge kreativt, præsentere deres produkt og 

perfektionere det, indtil det er klar til at komme ud på 

markedet. Coworking Kitchen — Coworking på en ny 

måde. Vi tilbyder en platform for din food-idé! 

 

Tid: kl. 12:00, varighed: 25 minutter 

 

Unverpackt 

Unverpackt-bevægelsen 

 

Fra pioner i Kiel til en bevægelse i hele Tyskland: Marie Delaperrière, ejer af 

den første unverpackt-butik i Tyskland, fortæller om at give stød til at forandre 

folks forbrugsadfærd og om en filosofi for en bedre verden. 

 

Tid: kl. 13:30, varighed: 30 minutter 

www.unverpackt-kiel.de 

 

 

 

 

Carsten Borch: 

Forbedring gennem nytænkning 

En arbejdsmetode for private virksomheder, kommuner, offentlige skoler 

og militæret 

 

1925-modellen er simpel, systematisk og det er sjovt at bruge 

den til at opnå forbedringer gennem nye tænkemåder. Den 

giver dig mulighed for at forbedre dig selv gennem klare 

spørgsmål. Lær mere om 1925-modellen, følg metodens fem 

trin og stil dig selv de rigtige spørgsmål for at optimere dig selv 

og andre.  

 

Tid: kl. 14:30, varighed: 45 minutter 

www.carstenborch.dk 

 

 

 

 

http://www.kieler-honig.de/
http://www.unverpackt-kiel.de/


Rankwerk — Home Gardening  

Introduktion af startuppen Rankwerk fra Kiel med sin vision om en 

spiselig by 

 

Hannes Popken, medstifter af startuppen Rankwerk fra Kiel, holder et foredrag 

om Rankwerks vision og tilblivelse. Hannes giver et indblik i en startups agile 

liv og forklarer visionen om den „spiselige by“. 

 

Tid: kl. 16:00, varighed: 20 minutter 

www.rankwerk.de 

 

 

 

Hvilke nyheder er der? 

Spændende prototyper 

præsenteret i 3-minutters-foredrag 

 

Opencampus.sh præsenterer specielle og spændende resultater af de 

regelmæssigt afholdte Prototyping Weeks. Prototyperne er opstået af alsidige 

idéer og intensivt samarbejde i løbet af én uge. Glæd jer til en afvekslings- og 

lærerig forestilling, som giver jer mulighed for at opbygge et netværk eller blive 

inspireret til egne idéer.  

 

Tid: kl. 16:30, varighed: 30 minutter 

www.opencampus 

 

 

 

 

 

Sliens skraldefiskere 

Hvordan kan man fiske affald op fra Slien? 

Tre års erfaring 

 

Affald har i flere årtier sat sig fast i Sliens siv. Men hvordan kommer man af 

med skraldet igen? Igennem de sidste tre år har vi sammen med unge fisket 

plastik, glas og metal fra brederne mellem Lindånæs og Sliminde. Projektet skal 

ikke bare beskytte vores region for avisoverskrifter som „Østersøfisk kun til en 

vis grad spiselige grundet plastikaffald“, men også give unge mennesker et 

meningsfyldt sommerjob. Fra dette år gives der støtte fra Flensborg Bryggeri. 

Under foredraget fortæller Kristian Dittmann om erfaringer og udviklingen af 

konceptet for hele Slien. 

 

Tid: kl. 17:00, varighed: 20 minutter 

www.strand-manufaktur 

 

Die Strand-Manufaktur 

 

 

Shoppe grøntsager online? 

Derfor kan det være en god idé! 

Marktschwärmer Kiel præsenterer sig 

 

I vil ikke købe alle jeres madvarer anonymt i et supermarked 

og vil måske også gerne spørge ind til, hvordan osten er 

blevet fremstillet og hvilke grøntsager, der har høsttid? 

Marktschwärmers mål er at give bybefolkningen en større og 

mindre kompliceret tilgang til regionale madvarer. Kom og 

hør, hvordan det kan foregå! 

 

Tid: kl. 17:30, varighed: 20 minutter 

www.marktschwaermer.de/de/assemblies/8833 

 

 

http://www.rankwerk.de/
http://www.opencampus/
http://www.strand-manufaktur/
http://www.marktschwaermer.de/de/assemblies/8833


Workshops 
 

Lyst til keramik? 

Lav din egen Anschar-keramikskål 

 

Kom forbi og kreer din egen keramikskål i et kursus med Katja Flieger 

(KERAMIKLAB.). Vi arbejder med en form og der opstår en keramikskål af rødt 

teglstensler. Det føles godt og er egnet til opvaskemaskinen, når det er blevet 

brændt. Tilmeld dig gerne på min hjemmeside. 

 

Tid: kl. 11:00 - 13:00 og kl. 15:00 - 18:00 

Varighed: ca. 90 minutter/skål (det er muligt at begynde til enhver tid) 

Pris: 30 Euro/skål 

www.keramiklab.de  

 

 

Ingen affald, ingen tilsætningsstoffer 

Vi fremstiller selv tandpasta og deodorantcreme med få ingredienser 

 

I workshoppen ved unverpackt-boden sættes husrådet natron under lup, og 

med få ingredienser kan du under vores vejledning tilberede cremer. Kom forbi 

og prøv det selv! 

 

Tid: kl. 11:00 - 15:00 

Varighed: ca. 20 minutter (det er muligt af begynde til enhver tid) 

www.unverpackt-kiel.de 

 

Robotter til ældrepleje — hvordan ser fremtiden ud? 

Hvilke idéer er der for robotter inden for ældreplejen og hvilke af dem vil 

vi som samfund have? 

 

Robotter vil blive del af ældreplejen, det er der ingen tvivl om. Men hvordan skal 

arbejdet med robotterne se ud? Under workshoppen kan I udvikle egne idéer 

til deres konkrete anvendelse og I vores udstilling kan I bedømme andre idéer. 

På den måde har I direkte indflydelse på forskning og udvikling på 

Fachhochschule Kiel. På selve stedet kan I desuden møde en robot, der 

allerede nu bruges regelmæssigt i et bofællesskab for demente i Kiel, og finde 

ud af, om den kan erstatte plejere. 

 

Tid: kl. 12:30, varighed: 90 minutter 

www.roboter-in-der-pflege.de 

 

 

 

 

Carsten Borch: 

Forbedring gennem nytænkning 

En arbejdsmetode for private virksomheder, kommuner, offentlige skoler 

og militæret 

 

I denne workshop præsenteres 1925-modellen. Modellen er en 

simpel, systematisk og underholdende arbejdsmetode, der 

garanterer kvalitative idéer og sikrer, at I gennemgår de fem 

trin, som I skal bruge for at skabe værdi. Den første del af 

workshoppen bruger vi på at lære metoden at kende, mens I i 

workshoppens anden del vil stille jer selv klare spørgsmål, der sætter en 

innovationsproces i gang. Workshoppens vært er Carsten Borch, der har 

opfundet 1925-modellen og har arbejdet med emnet innovation siden år 2000.  

 

Tid: kl. 15:15, varighed: 45 minutter 

www.carstenborch.dk 

http://www.keramiklab.de/
http://www.unverpackt-kiel.de/
http://www.roboter-in-der-pflege.de/


Pecha Kucha — en introducerende workshop 

Natascha Pösel (tekstkontoret N. Pösel M.A.) 

og Inge Schröder (Muthesius Transferpark) 

 

Når man fortæller historier, burde humor aldrig træde i baggrunden. Dét er også 

muligt i hverdagen — endda med de sparsomme midler, som en power-point-

præsentation tillader. „Pecha Kucha“ hedder denne foredragsstil. Det drejer sig 

om et slide-show, hvor der automatisk løber 20 slides à 20 sekunder igennem. 

Uden bulletpoints og søjlediagrammer. Uden skrevet tekst. Kun talt sprog — 

unplugged. Billedmotiver er tilladte. Man må meget gerne tale om projekter. 

Bare ikke om sig selv. Et foredrag varer præcist 6 minutter og 40 sekunder — 

ligemeget hvilket emne der er tale om. Det kan være et image-impulsforedrag 

som fx. „Hvordan firma X fik fodfæste i Kina“ eller en kultursociologisk 

sammenligning mellem kantine-ugeplanerne i kommuners offentlige kontorer 

og myndigheder. Alt der er underholdende, er muligt. Det er særdeles tilladt at 

eksperimentere! 

 

Tid: kl. 16:00, varighed: 2 timer 

www.gute-texte-kiel.de 

www.muthesius-kunsthochschule.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underholdning 
 

Den tyrkiske menighed i Slesvig-Holsten og projektet DISSkriminierung 

præsenterer: 

 

 

 

 

 

„Bars aus der Zelle“ 

Musik fra studietelefonboksen 

 

Sidste år i november deltog vi fra projektet DISSkriminierug, organiseret af 

„Urban Art Beats“, i kurset „Revolutionary Hip Hop Pedagogy“ i New York. I 

Rikers Island — New Yorks største fængsel — opstod der optagelser af unge 

mørkhudede kunstnere under varetægtsfængsling. Disse optagelser skal nu 

blandes med optagelser fra „Beatz im Park“-festivalen og mixes til en sang. 

Studietelefonboksen er åben for alle festivalgæster.  

 

Tid: kl. 11:00 - 18:00 

 

Black Slam: poetry slam meets rap 

Vi sætter det sammen, som umiddelbart ikke synes at passe sammen 

 

Poesikonkurrence: Litterær oplægskonkurrence, hvor selvskrevne tekster 

læses op for publikum inden for en bestemt tid. Efterfølgende kårer tilhørerne 

en vinder.  

Rap: snak, sludren, banken. Rytmisk og markant talesang — en form for 

musikalsk oplæg, der bevæger sig mellem sang og talesang.  

Dette bidrag er en underholdende kombination (syntese, dialog, dobbeltklang) 

af digtning og rap i et fælles musikalsk arrangement.  

 

Tid: kl. 13:00, varighed: 60 minutter 

 

http://www.gute-texte-kiel.de/


 

Mitja&Daniel Mes *live* 

Live-elektro-duo fra Kiel med et hybrid-set af deres publicerede sange —  

live elektronisk musik med guitar, synthesizer, sang, percussion og 

stems  

 

Mitja&Daniel Mes *live* (TraumSchallplatten/ 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 genfinde sig på ny. Det, 

de finder på, er altid en overraskelse. Flydende og melodisk med live-karakter.  

 

Tid: kl. 18:00, varighed: 90 minutter 

www.mitjadanielmes.de 

 

 

 

 

Søndag, 30.09. 

Program 

 

Anscharpark Kiel 

 

young muthesius - et udvalg  

Udmærkede udstillingsgenstande og projekter fra Muthesius Kunsthøjskolens 

årsudstilling „Einblick Ausblick“ 2018. Vi viser innovative impulser og 

inspirerende udkast fra alle undervisningsområder og studier. Herved bliver 

Anscharcampussen til et udstrakt udstillingsrum for studerende og dimittender.  

 

Tid: kl. 11:00 - 14:00 

www.muthesius-kunsthochschule.de 

 

 

 

 

Jedem begierigen Auge 

(Til ethvert begærligt øje) 

Enkeltudstilling i Kunstforeningens Hus 8 

Philip Loerschs udstilling, som er kurateret af Rainer Gröschl, præsenterer de 

besøgende for tegningens mangfoldige tankerum. Ikke kun papir og blyant, 

men også fedtsten, nylontråd eller endda saltdej er del af kunstnerens (født 

1980 i Aachen, er bosat og arbejder i Berlin) udvalgte medier. Udstillingens 

diversitet giver et dybt indblik i kunstnerens arbejde. Philip Loersch overrasker 

og irriterer med sine tegninger, og der er én ting, der især lykkes ham: han er 

aldrig kedelig. Gennem den spændende udstilling skaber han skønne øjeblikke 

og nye indsigter for ethvert begærligt øje.  

 

Tidspunkt: kl. 14:00 - kl. 18:00 

www.atelier-anscharpark.de 

 

http://www.mitjadanielmes.de/
http://www.muthesius-kunsthochschule.de/


 

Og…hvordan har det været? 

Afslutningsworkshop med tilbageblik og udsigt 

 

I denne evalueringsworkshop taler vi om indtryk og idéer, som er opstået under 

festivalen. Da InnovationsFestival er del af et større dansk-tysk projekt, er det 

vigtigt for os at høre om, hvordan I har oplevet festivalen og hvilke 

konsekvenser vi kan drage og tage med til fremtidige arrangementer. Der bliver 

arbejdet i mindre grupper for at kunne udlede konstruktive konklusioner og 

konkrete ansatser af jeres feedback. Alle gæster er meget velkomne til at 

inddrage deres idéer og ønsker.  

 

Tid: kl. 10:30, varighed: 90 minutter 

www.kielregion.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om projektet: 

 

VekselWirk 

 

InnovationsFestival er del af det dansk-tyske EU-projekt VekselWirk (Interreg 

5A). Projektet skal støtte den videre udvikling 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 synliggøres.  

 

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 reflekterer 

InnovationsFestivalen regionens diverse innovationsansatser. Festivalens 

resultater og følgeslutninger vil inkorporeres i InnovationsFestival 2019 og 

VekselWirks andre arragementer.  

 

VekselWirk er godt positioneret og stærkt forankret 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, 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 

InnovationsFestivals 2018 og 2019. Projektet fortsætter indtil juni 2020 og 

støttes af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 
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