BLOOM LANCERER BLOOM SCHOOL FOR SKOLEELEVER PÅ
FREDERIKSBERG
I år kan skoleelever på Frederiksberg blive klogere på verden, universet og dem selv, når
natur- og videnskabsfestivalen Bloom lancerer Bloom School for den grønne kommunes
skoleklasser fra 6.-9. klassetrin.
I 2019 afholdes Frederiksbergs festival om natur og videnskab, Bloom, for tredje år i Søndermarken
fra d. 25.-26. maj. I år knopskyder festivalen med Bloom School allerede torsdag den 23. maj, hvor
skoleklasser fra Frederiksberg kan komme tæt på natur og videnskab. Det er gratis for skoleklasser
at deltage. Tilmelding foregår efter først til mølle-princippet.
Midt i det grønne Søndermarken vil Bloom School præsentere eleverne for et udvalg af landets
dygtigste forskere og formidlere, hvis passion og begejstring for deres felt er så glødende, at det
smitter og får nye tanker til at spire. Gennem oplæg, workshops, eksperimenter og vandringer i
Søndermarken vil eleverne bliver klogere på naturvidenskabelige emner på tværs af fagfelter.
Blandt andet vil eleverne selv kunne gå på opdagelse i Søndermarkens biodiversitet guidet af
Frederiksbergs Naturvejledere, blive præsenteret for videnskaben bag klimaforandringer, spille kort
om giftige planters kemi i et projekt udviklet af Københavns Universitet og komme tættere på
universets mysterier gennem møder med astrofysikere fra Niels Bohr Instituttet.
Festivaldirektør for Bloom, Svante Lindeburg, udtaler om Bloom School:
”Med Bloom School vil vi gerne inviterer eleverne ud i naturen og ind i videnskabens verden.
Ambitionen for Bloom School er at vise eleverne en inspirerende festivalversion af naturvidenskab,
som kan vække deres nysgerrighed og interesse ved at åbne naturvidenskaberne op på en
anderledes måde. Naturvidenskabelig viden klæder vores børn på til at navigere kritisk og vidende i
den foranderlige og komplekse virkelighed, som vi står over for i dag.”
Bloom School er realiseret i samarbejde med Carlsberg Mindelegat, Carlsbergfondet, Frederiksberg
Fonden og Frederiksberg Kommune, hvilket gør det muligt at udvikle Bloom School som et gratis
tilbud til skoleklasser. I de seneste år har både fonde og politikere haft et stort fokus på at styrke
børn og unges naturvidenskabelige kompetencer. Martin Dahl, direktør for Frederiksberg Fonden,
fortæller om Frederiksberg Fondens støtte til Bloom School:
”Det er en stor glæde for Frederiksberg Fonden at give Frederiksbergs skoleelever mulighed for at
stifte bekendtskab med naturen og videnskaben igennem levende formidling på Bloom School.
Bloom har de seneste to år etableret sig som en enestående Frederiksberg-begivenhed, der med
succes sætter Søndermarken i scene og engagerer øvrige af Frederiksbergs aktører. Med Bloom
School får også Frederiksbergs yngre borgere glæde og gavn af Bloom.”
Formand for Carlsbergfondet og Carlsberg Mindelegat, professor Flemming Besenbacher, udtaler
om baggrunden for støtten til Bloom School:
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”Carlsbergfondet ønsker at medvirke til at styrke børn og unges naturvidenskabelige interesse og
kompetencer. Derfor er vi glade for at være med til at realisere Bloom School, som vil bidrage til at
styrke den naturfaglige dannelse i de yngre generationer, så flere får lyst til at dygtiggøre sig inden
for de naturvidenskabelige fag.”
Bloom School finder sted klokken 9-13 torsdag d. 23. maj og er målrettet elever fra 6.-9. klasse med
niveaudifferentieret undervisning. Det er gratis at deltage, og tilmelding foregår gennem klassernes
lærere. Læs mere om tilmelding på bloom.ooo/bloom-school.
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Hvad er Bloom?
Bloom School foregår den 23. maj, og er Blooms tilbud til 6.-9. klasser fortrinsvist fra Frederiksbergs
skoler. Bloom Festival foregår i Søndermarken den 25.-26. maj 2019, og festivalen har fri entré for
alle. Bloom er en nyskabende festival om videnskab og natur, der gør os klogere på universet, på
verden og på os selv med mere end 80 programpunkter over otte scener. Bloom blev afholdt i
Søndermarken i 2017 med 6000 gæster og i 2018 med 9000 gæster. Over 50% af gæsterne var
begge år under 35 år.
Programmet for Bloom 2019 offentliggøres løbende. Indtil videre er bl.a. andre Eske Willerslev (DK),
Jeff VanderMeer (US), Carl Zimmer (US) og Helen Czerski (UK) på programmet.

Hvem står bag?
Bag Bloom står Golden Days Sekretariat, som har over 20 års erfaring med at formidle historie og
viden. Sekretariatet er mest kendt for sin historiske festival Golden Days Festival, som hvert år
tiltrækker over 30.000 mennesker på tværs af aldersgrupper. Bag Bloom står et partnerskab af
samarbejdspartnere og sponsorer. Bloom er lavet i tæt samarbejde med Carlsbergfondet med
Carlsbergs Mindelegat som hovedsponsor. Bloom School er realiseret i samarbejde med
Carlsbergfondet ved Carlsberg Mindelegat, Frederiksberg Fonden og Frederiksberg Kommune.
Samarbejdspartnere tæller København Zoo, Brorfelde Observatorium, KU Science, Niels Bohr
Instituttet og Naturvejlederne på Frederiksberg.

Praktisk information
Bloom School: Torsdag den 23. maj kl. 9-13.
Bloom: Den 25.-26. maj 2019. Fri entré.
Hvor: Søndermarken, 2000 Frederiksberg.
Kontakt: Presseansvarlig Eva Laksø eva@goldendays.dk - T 4047 1643
Pressebilleder: http://bloom.ooo/presse/
Se mere på: bloom.ooo, facebook.com/bloomfestivaldk og instagram.com/bloom.festival.
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