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Baggrund

Den internationale Waterkant Festival er et af de mange initiativer fra den uafhængige uddannelsesklyn-
ge opencampus.sh, der kampagner for alternative uddannelsesformater og opstartstøtte i Slesvig-Hol-
sten. Siden 2016 er festivalen blevet afholdt årligt i juni, lige inden Kieler Woche. Mens startscenen i Kiel 
og Schleswig-Holstein først mødtes i Knierim-værftet på Kiel-kanalen i 2016, har folk mødt og netværket 
i en gammel hall i Marine Fluggeschwader 5 (MFG5) i Kiel Holtenau siden 2017. De oprindeligt 300 delta-
gere og besøgende er vokset til en fanbase på omkring 1000 besøgende hvert år og rejser til Waterkant 
fra adskillige europæiske lande. 

Waterkant-festivalen ønsker at gøre fremtiden håndgribelig ved konstruktivt at bringe problemer og 
svar på store sociale ændringer, såsom bæredygtighed og digitalisering, ind i den sociale debat. Til 
dette formål samler festivalen internationale og især skandinaviske tænkere, gørere og iværksættere 
med de innovative tekniske, håndværksmæssige og intellektuelle løsninger foreslået af unge startups 
fra Slesvig-Holsten og Nordeuropa. Et stort antal forskellige mennesker mødes på festivalen, der inspi-
rerer og lærer af hinanden. Interaktive workshops, foredrag og uformelle møder finder sted i en afslap-
pet atmosfære, og alle kan blive involveret. Nye produkter, ideer og teknologier er tilgængelige for alle 
besøgende til at prøve og opleve!

Ministeriet for økonomi, arbejdskraft, transport og teknologi såvel som lokale og nationale part-
nere gør det muligt at finansiere Waterkant-festivalen, der er arrangeret af opencampus.sh.

Nøgledata

Hvornår: 
5.–26. Juni,
hver mandag til lørdag

Hvor: 
online på dit foretrukne sted,
https://live.waterkant.sh

For hvem: 
for alle nysgerrige

Af: 
opencampus.sh

Information og program: 
www.waterkant.sh

Spørgsmål: 
info@waterkant.sh

Tryk:
press@waterkant.sh
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2020 Lang Version 
[259 ord]

Siden 2016 har Kiel været udstillingsvinduet for nyskabelser i nord på den årlige Waterkant-festival.

På grund af den aktuelle situation omkring Covid-19, vil festivalen i 2020 være fuldt online som en vir-
tuel udgave for første gang og finder sted i hele juni i stedet for to dage. Fra 5. til 26. juni finder der flere 
foredrag, paneldiskussioner, workshops og møder sted hver dag, hvortil du kan deltage fra din stue, 
fra din balkon eller fra parken. Selv yoga og live madlavningssessioner finder sted online. I alt over 100 
sessioner med højttalere venter på seere fra hele Europa. Programmet kan ses på www.waterkant.sh/
program og på https://live.waterkant.sh kan du være online på hver session.

Emnerne for sessionerne er forskellige og inkluderer fra digital etik, bæredygtighed, fremtidens arbejde, 
sundhed og digitalisering, oceanteknologi til programmering og læring og kunstig intelligens. 

Alle disse forskellige emner handler om at aktivere og uddybe kontaktpunkter, netværk og samarbejde 
mellem virksomheder, startups, organisationer og besøgende for at starte innovative projekter og ini-
tiativer sammen. Men selvom du bare vil lytte og finde ud af, hvad fremtiden har, er Waterkant Festival 
det rigtige sted for dig. På Waterkant kan du høre, se og frem for alt opleve, hvordan Slesvig-Holsten og 
nord ønsker og vil skabe fremtiden. Uanset hvem du er - grundlægger, studerende, medarbejder, iværk-
sætter - og hvad dit nøjagtige erhverv er: på Waterkant-festivalen finder alle noget, der vil fremme dem, 
inspirere dem og være sjove.

Ministeriet for økonomi, arbejdskraft, transport og teknologi såvel som lokale og nationale part-
nere gør det muligt at finansiere Waterkant-festivalen, der er arrangeret af opencampus.sh.

2020 Kort Version
[130 ord]

Waterkant Festival 2020 _virtual edition er den første fuldt online version af den populære festival i Kiel, 
der hvert år bliver et udstillingsvindue for innovationer i nord. I hele juni, fra 5. juni til 26. juni, er der altid 
flere foredrag, paneldiskussioner, workshops og møder om så forskellige emner som mandag til lørdag. 
Digital etik, bæredygtighed, arbejdets fremtid, sundhed og digitalisering, oceanteknologi eller læring til 
programmering og kunstig intelligens. Selv yoga og live madlavningssessioner vil være tilgængelige on-
line. Festivalen samler internationale og især skandinaviske tænkere, gørere og iværksættere om disse 
emner med de innovative tekniske, tekniske og intellektuelle løsninger, der er foreslået af unge startups 
fra Slesvig-Holsten og Nordeuropa. På Waterkant kan du høre, se og frem for alt opleve, hvordan Sles-
vig-Holsten og nord ønsker og vil skabe fremtiden.
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2020 Meget kort Version & 
Waterkant i antal [26 ord]

Waterkant-festivalen er i sin første fuldt virtuelle udgave fra 5. til 26. juni og inviterer internationale 
tænkere og doere til at tale i og med Kiel!

Waterkant Festival 2019 i antal
1.100 besøgende fra 16 lande // 1.408.151 onlineindtryk // 142 talere // 68 startups // 
52 virksomheder // 110 workshops og sessioner // 31 meetups

Web & Sociale Medier

website: 
www.waterkant.sh

livestream: 
live.waterkant.sh

instagram: 
waterkant.festival

Kontakt

For yderligere henvendelser, kontakt os på press@waterkant.sh.

twitter: 
waterkant_sh

linkedin: 
waterkant-festival

facebook: 
waterkant.festival
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