OPEN AIR ACADEMY
- 3 dage med store tanker, natur, mad, musik og videnskab
Ny dansk 3-dages festival ved Brede Værk og Mølleåen, kombinerer videnskab, frisk luft, filosofi og food trucks med
intimkoncerter, fællesskab og håndværk. Bag den nye festival står Golden Days i samarbejde med blandt andre
DTU, KU, Information og Nationalmuseet.
”To have a proper conversation about big ideas you need to have a framework people can feel relaxed in.”
- Hilary Lawson, filosof

I pinsedagene 23.-25. maj får Danmark en helt ny slags festival ved navn Open Air Academy. En 3-dages begivenhed
for alle, der vil udfordres og blive klogere – og som kan lide frisk luft, natur, videnskab, musik og fællesskab.
Open Air Academy er den første af sin art herhjemme og arrangeres af non-profit organisationen Golden Days i
samarbejde med blandt andre Nationalmuseet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og
Information. Foreninger, netværk, organisationer, journalister, kunstnere, forfattere og musikere leverer indhold til
Open Air Academy.
Behov for ny vidensformidling
”Vi mener, at der er behov for at gentænke folkeoplysningen. Med Open Air Academy forsøger vi derfor noget helt
nyt. Vi vil invitere publikum ud af byen og ud til Mølleåen i en naturskøn verden af viden,” lyder det fra Ulla Tofte,
direktør i Golden Days, der er blandt initiativtagerne til den nye festival. Hun fortsætter:
”Vi oplever i disse år en fantastisk nysgerrighed og videbegærlighed hos rigtig mange mennesker og ikke mindst en
stor efterspørgsel på vidensarrangementer, der bryder de traditionelle akademiske rammer.”
Open Air Academy breder sine arrangementer ud både indendørs og udendørs – på scener, i telte og under den blå
himmel. Her kan man høre aktuelle videnskabsfolk, debattører og forfattere. Spise ved langborde, arbejde med træ og
ro i kano. Eller man kan lytte til de bedste radiofortællinger, danse og gå nattevandring med en astronom.
Inspiration udefra
Open Air Academy er inspireret af lignende festivaler i England og Wales såsom Wilderness Festival og filosofifestivalen HowTheLightGetsIn. Det er glæden ved viden og vidensdeling, kultur og natur – for viden skal ikke være en
sur pligt. Det er hensigten, at festivalen skal være en tilbagevendende årlig begivenhed.
”Københavns Universitets Humanistiske Fakultet er en del af Open Air Academy, fordi festivalen tilbyder et rum for
vidensformidling, som på en let måde gør tunge emner tilgængelige. Samtidig er det en smuk og åben ramme, hvor
mange forskellige slags viden og interesser kan mødes”, lyder det fra Julie Sommerlund, prodekan ved Københavns
Universitet og blandt samarbejdspartnerne til den nye festival.
Open Air Academy indtager naturskønne Brede Værk og Mølleåen, 20 minutter nord for Nørreport St. fra
23.-25. maj 2015. Et idyllisk åndehul på to intime hektarer med højt til himlen, kort til åen, nem transport, smukke
bygninger og masser af grønt. Billetpriserne begynder ved 215 kr.

Læs mere på: www.openairacademy.dk
Hvem kan du møde – læs mere: Navne og temaer.
Følg med på: www.facebook.com/OPENAIRACADEMY
Vil du vide mere?
Find billedmateriale og logoer her.
Vil du gerne vide mere om festivalen eller ønsker du uddybende pressemateriale, kontakt venligst:
Projektmedarbejder Sara Peuron-Berg – 35 42 14 32 – sara@goldendays.dk
Vil du gerne vide mere om programmet, kontakt venligst:
Programansvarlig Thomas Bailey – 26 82 92 58 – thomas@goldendays.dk

FAKTA OM OPEN AIR ACADEMY
Hvem står bag Open Air Academy?
Open Air Academy lanceres af Golden Days i samarbejde med DTU (Danmarks Tekniske Universitet), Københavns
Universitet (Det Humanistiske Fakultet), Dagbladet Information og Nationalmuseet (Brede Værk og Frilandsmuseet).
Derudover udvikles indhold i samarbejde med en række forskellige foreninger og fællesskaber, herunder
Søndagsvenner, The Lake Radio, Gastronomisk Legestue, Forvandlende Fortællinger, Strøm, Medicinsk Museion,
Københavns Radiobiograf, Bygningskultur Danmark, Netudgaven.dk, Zetland, Omstilling.nu, Gode penge, Ark Books,
Lyngby Stadsbibliotek, Gyldendal, Don Max, Taste The Doom, Borgerlyst, KU Life, The School of Life og Håndarbejdets
Fremme.
Open Air Academy støttes af blandt andre Uddannelses- og forskningsministeriet, Oticon-fonden, Wilhelm Hansen
Fonden og Tuborgfondet.
På Open Air Academy kan man blandt andet opleve:
 Dave Goulson - Biolog fortæller om et af naturens og havens vigtigste væsner: Humlebien.
 Kristian Leth - Musiker, forfatter, producer, tv- og radiojournalist.
 Gastronomisk Legestue - Fødevarevidenskabsstuderende gastronomer om mad og molekyler i køkkenet
(workshop).
 The Lake - Non-profit, net baseret radioplatform for inspirerende og eksperimenterende musik, lyd- og
radiokunst.
 Omstilling.nu - Socialt netværk om omstillingsparathed, og hvordan vi får lettere ved at omstille os i fremtiden?
 Søndagsvenner - et heldags musikprogram med DJ’s, live musik, hygge og drinks.
 Michael Linden-Vørnle - astrofysiker, DTU. Nattevandring om Big Bang.
 Brennan Jacoby - filosof, The School of Life - om hvordan vi bliver bedre til at relatere til naturen.
 Josefine Klougart – forfatter - om at være fortabt i oversættelsen.
 Bjørn Svin - musiker/kunstner- en fieldrecording-tur om omgivelsernes lyde.
 Tue Greenfort - kritikerrost kunstner, der arbejder med biodiversitet i et filosofisk perspektiv.
 Jan Faye - filosof, KU - om erkendelser og metafysik
Se meget mere på vores hjemmeside og hold dig opdateret omkring navne og program, der stadig er under
opbygning.

