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Hjemmeside https://vallekilde.dk/clean-out-loud/
Bæredygtighedsfokus: Gennem eventmageri, fællesskab og oprydning skabes en ny kultur
Om projektet: Vallekilde Højskole startede Clean Out Loud i 2011. Projektet blev skabt af elever fra fagene
Event & Lederskab og Design & Maker, som sammen med de tilknyttede undervisere fik involveret Roskilde
Festival i et projekt om at skabe en anderledes camp på festivalen. En camp, hvor folk rydder op efter sig
selv, affaldssorterer og efterlader pladsen lige så fin som den var, da de kom.

Elever vælger de to fag, søger at dygtiggøre sig inden for projektudvikling, eventmageri, idéudvikling og
kreative processer, design og kommunikation. I Clean Out Loud kombineres dette med ressource- og
miljøbevidsthed, affaldskendskab og ansvarlighed. Opgaven er hvert år at skabe et forpligtende fællesskab
gennem en lang række events som skraldeparader, skraldekonkurrencer, skraldedans, musik og fest, som
motiverer festivalgængerne til at rydde op efter sig selv. Og der er tydeligvis en stor efterspørgsel på både at
kunne en festival og være ansvarsbevidst: Den første camp i 2011 havde 1.200 gæster, mens Clean Out Loud
i 2019 husede 12.500 festivaldeltagere.
Vigtigheden af indsatsen:
2018 fik Clean Out Loud Højskolepædagogisk Pris. Med i begrundelsen var det forhold, at “det er her lykkedes
Vallekilde Højskole at kombinere fagligheden i undervisningen, skolen som pædagogisk institution og den
verden, der viser sig udenfor... Fagligheden løftes samtidig med, at der arbejdes konkret med en forandring
i vores fælles verden.”
Med projektet har Vallekildes elever og lærere startet en gevaldig kulturændring på Roskilde Festival – hos
flere års festivaldeltagere og i den øvrige festivalverden. Og måske endnu vigtigere; de har selv fået nye
redskaber og konkret erfaring med at skabe forandring i verden.

Efter festivalen. Til venstre ses område, hvor Clean Out Loud har været. Tilbage er kun et par ordnede
bunker af affald.
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