
Ungdom og Fritids
Kulturkapsel
”Gjennom linsa”



Ungdom og Fritids kulturkapsel 
viser oss hva fritidsklubbene betyr for 
ungdom. Fritidsklubber kalles ofte åpne 
møteplasser, og er en bred arena for 
utøvelse av, og deltakelse i kultur-
aktiviteter. Dette er en kulturarena som 
brukes av det brede lag av ungdom, og 
kjennetegnes av at de utvikler og skaper 
kulturuttrykk på egne premisser. 



Et utsnitt av ungdomskulturen 
Ungdommen er alltid et steg foran på 
trender og subkulturerer, men hvordan er 
ungdomskulturen her og nå? Med 
prosjektet ”kulturkapsel” engasjerte vi 
ungdom til å være med i en lands-
dekkende ungdomskampanje. 
Kulturkapsel viser ungdomskulturen 
gjennom deres egen kameralinse.



beskrivelse design/ uttrykk

Oppbygging
Kulturkapsel er på mange måter en ram-
me hvor man kan observere gårsdagens, 
dagens og fremtidens ungdomskultur i 
Norge.

Idé
Ordene kultur og kapsel starter begge 
med K’er og har samme antall bokstaver. 
Stilt mot hverandre lager disse to K’ene 
en bilderamme og kommuniserer klart og 
tydelig hva kulturkapsel faktisk gjør.



beskrivelse workshop

Ungdomsworkshop
Kampanjeinnholdet og visuell identitet ble 
utviklet av ungdom på en workshop juni 
2016. Vi tok utgangspunkt i mobilkamera-
et for at det skulle være en lav terskel for 
å delta og utformet en kampanje tilpasset 
Instagram. Vi utformet et veilednings-
opplegg til kampanjen sammen med en 
rekke fagfolk, med tips til foto og sosiale 
medier. 



beskrivelse workshop

ungdomogfritid #kulturkapsel visuell 
identitet blir utformet. Moodboard 
settes sammen med symbol, farger og
typografi. @kulturkapsel 
#ungdomogfritid



No juju
Målet med workshopen var å utvikle en 
unik # som ungdommen kan forstå og 
umiddelbart relatere seg til og ikke minst 
en # som vi kan eie. Sammen kom vi frem 
til #NoJuju som direkte oversatt betyr 
ingen magi eller no magic på engelsk.



Ungdommene liker humor og sitter ofte 
fremst i klassen når det gjelder å finne på 
nye ord som sprer seg i ungdomskultu-
ren og det større kulturbildet. Ordet Juju 
kommer opprinnelig fra Vest 
Afrikanske land hvor det har sterke 
assosiasjoner til spirituelle trosystemer.

Men i dagens ungdomskultur i vesten 
brukes Juju som et ord for magi, på 
etablerte plattformer som Urban 
Dictionary og 1.5 millioner # på 
Instagram. Det er også flittig brukt som et 
kallenavn til Justin Bieber.



beskrivelse design/ uttrykkKampanje hashtaggen NoJuju er: Kort, re-
levant og lett å huske, men den krever at 
vi må vise målgruppen at vi snakker sam-
me språk og vet hva NoJuju betyr. Dette 
gjør vi ved hjelp av korte video-
snutter som forklarer linken med null 
filter = NoJuju og Nojuju = no magic. 

Hashtagen blir også et felles sted hvor 
man kan se alle bidragene samlet. Det 
handler om korte, klare, morsomme og re-
levante visuelle beskjeder. Helt til slutt er 
det viktig at vi holder kampanjen åpen for 
ungdommens egne tolkninger. Det vil si at 
vi må være åpne for å eksperimentere og 
justere kampanjen mens den er live.



beskrivelse design/ uttrykk

”Målet er å skape et mer åpent samfunn 
hvor vi tør å vise at vi feiler. All læring skjer 
gjennom å prøve og feile. Å tørre å vise 
virkeligheten. Vise at man feiler overfor 
andre slik at det gir de styrken til å prøve.
Feire innsatsen og ikke sluttresultatet.”



beskrivelse design/ uttrykkVi ønsker bilder og videoklipp som viser 
bredden av forskjellige selvorganiserte 
kulturutrykk fra hele landet. Det å bli god i 
noe tar tid, men vi ser sjelden
prosessen for å komme dit fordi sosiale 
medier ofte handler om de perfekte øye-
blikkene og de riktige filtrene.

Vi spør da: Hvordan ser ting egentlig ut 
bak filteret? Hvor mange ganger prøver 
og feiler du? Hva inspirerer deg til å prø-
ve igjen og igjen? Vis oss de uperfekte, 
komiske så vel som tragiske små og store 
øyeblikkene på veien dit. #NoJuju og vinn 
Kr 15,000 til å hjelpe deg på veien.



Del 1: Gjennom ungdommenes linse

Innsendte bidrag på Instagram med 
hashtag #nojuju #kulturkapsel
i perioden 15. august - 15. oktober 2016. 

Bidragene kommer fra fritidsklubber, 
ungdomsarbeidere og ungdom selv. Kon-
kurransen var kun for ungdom.



ybmerry Innsats for klubben.
#nojuju @kulturkapsel #kulturkapsel 



ramstolp Quatrotonics fra Saltdal  
@ukmsaltdal #javielskerukm 
#ukmnordland #ukmsaltdal
 #stormenkonserthus #Kulturkapsel 
@ungdomma.i.saltdal #ungdomiSaltdal



birdnest.gk Ladys & gentelmen 
@skinnyblackgk @kulturkapsel 
#nojuju #kulturkapsel



annemlund Noen trener, Anne 
spiser godteri og leser Se og Hør #nojuju 
#ungdomogfritid #kulturkapsel



journeyou_ Hamna Kultur - nailed it! 
#kulturkapsel #nojuju #hamnakultur 
#graffitiartist #artwork #kultur #stencil 
#ungdomogfritid @kulturkapsel 
@klubbledern @ungdomogfritid



craigfur #kulturkapsel



martiner_official Have had a fun day 
taping the TV show @thestream.no 😊 
Met awesome people, learned about 
making a big TV production and had a 
great time showcasing for Universal, 
Sony&Warner 😊 
Photo: @heddafo (thanks for being an 
amazing friend 😊 ) #singer #song #music 
#guitar #artist #girl #norwegian #nor-
way #youtube #martineR #cover #ori-
ginal #songwriter #concert #acoustic 
#picture #photooftheday #photoshoot 
#picoftheday #instagramsinger 
#instasinger #15secondcover 
#15secondoriginal #gig #stage 
#thestream #tv2 #kulturkapsel #nojuju



carbonfritidsklubb
#carbonfritidsklubb #kulturkapsel 
#leggelebestiftervanskelig



birdnest.gk Now You Know TJ the DJ! 
@kulturkapsel #meetthegks #skirrt 
#brrah #kulturkapsel #nojuju



journeyou_ Fremdeles gærne😊 😊 #nojuju
#kulturkapsel #ungdomogfritid 
#arrangørfabrikken



gressvik_aktivitetshus 89 inne på trinn-
fest! Tar litt av Godt at herlige 
ungdommer stiller opp! Hva hadde 
vi gjort uten dem? #fritidsklubbene 
#gressvik #gressviktorg #hurrød 
#barneskole #kulturkapsel #nojuju 
#fritidfredrikstad



hawler.priv.03 #noJuju #kulturkapsel 
@kulturkapsel



gressvik_aktivitetshus #kulturkapsel 
#nojuju #ungdomogfritid 
#fritidsklubbene #b92 #ju92 
#gressviktorg #iFredrikstad 
Når ungene spiller Pokemon, så smitter 
det inn på kjøkkenet :-D :-D :-D



birdnest.gk Say hello to the Wolf! 
The black Wolf! @kulturkapsel 
@blackwolf #kulturkapsel #nojuju



gressvik_aktivitetshus #nojuju 
#kulturkapsel #ungdomogfritid 
#fritidsklubbene #b92 #ju92 
#gressviktorg Visjonen vi går til hver 
dag ;-) #fritidfredrikstad



enchantedcosm0s On my way to 
wonderland Work in #progress 🎨 
#arttherapy #artbynette 
#somethingnew #scenerypainting 
#magicscenery #waterfall #sunset 
#3dpainting #closeup #details 
#artflow #nojuju #kulturkapsel



skybruddband #tb to our gig at 
@buddyscene Are you coming to 
Massive Destruction 01/10/16?
Photo: @jorgenstake 
#skybruddband #nojuju #kulturkapsel 
#ungdomogfritid #guitar #bcrich 
#warlock



j.vijo.j Dancing on the school 
@kulturkapsel #nojuju
#kulturkapsel #askimungdom



1413klubben Fikse brett. 
#nojuju #kulturkapsel



gressvik_aktivitetshus Heine spiller i 
blinde! #nojuju #kulturkapsel #fritids-
klubbene #gressvik #gressviktorg 
#iFredrikstad #ungdomogfritid



carbonfritidsklubb #kulturkapsel 
#makingpiratship



journeyou_ Hamna Kultur er i gang med 
nye kunstverk #hamnakultur 
#kulturkapsel #nojuju #artwork 
#ungdomogfritid



ramstolp Backstage Stormen 
#javielskerukm #ukmnordland #ukmsalt-
dal #stormenkonserthus #Kulturkapsel



bragetystad @kulturkapsel #kulturkapsel 
#nojuju



birdnest.gk Gangsters & bitches 
@Birdnest.gk #kulturkapsel #nojuju



askimungdom Vis oss de uperfekte, 
komiske så vel som tragiske små og 
store øyeblikkene på veien dit. Del ditt 
bidrag og vinn 15000 ved å # disse: 
#nojuju #kulturkapsel @kulturkapsel 
Have Fun #ungdom #ungdomsklubb 
#ungdomtid #øyeblikk #vinn #penger 
#kulturhuset #aktivitet



feelgoodungdomshus Ungdommene fra 
7-10 trinn i @solakommune er klare for 
#skumparty #feelgoodungdomshus 
#solafritid #kultur #kulturkapsel 
#ungdomogfritid #nojuju



carbonfritidsklubb #kulturkapsel  
#carbonfritidsklubb #nyttstyreidag 
#nojuju



journeyou_ Hamna Kultur er i gang med 
nye kunstverk #hamnakultur 
#kulturkapsel #nojuju #artwork 
#ungdomogfritid



carbonfritidsklubb #kulturkapsel 
#takingpictures #ungdomogfritid



birdnest.gk Tb: thank you asker 
klubbscene for an awesome night last 
weekend! #onelove #gktivity 
#yahyahyahyahhh #nojuju #kulturkapsel



flameungdom Twisterrrrr! #flameungdom 
#flamefritidssenter #kulturkapsel #nojuju



gressvik_aktivitetshus #fritidsklubbene 
#fredrikstadkino #nojuju #kulturkapsel



yuandingdong Printing av 
kommunevåpenet #nojuju #kulturkapsel 
@klubbledern



yuandingdong #nojuju #kulturkapsel 
#hamnakultur



stovnerrockefabrikk Studio M river ned 
huset! #potetrock2016 #kulturkapsel



stovnerrockefabrikk @systemshutdown.
band varmer opp med lysende 
trommestikker #potetrock2016 
#kulturkapsel



stovnerrockefabrikk Anna Moberg 
#potetrock2016 #kulturkapsel



joe_ice_project Utrolige ord fra vår tid-
ligere dramalærer Jan Michelsen etter 
premieren tidligere i dag. ”Har sett ”Det 
som irriterer meg”. En flott absurd fore-
stilling av fire elever fra St.Hallvard på 
G60 på Union. Denne forestilling er fullt 
på høyde med annet som vises i Drammen 
teater. Og burde vært vist der. (Hvis man 
bare hadde hatt økonomi til det). Gå og se 
den, unge mennesker som folder seg ut i 
full blomst. Takk til de fire elevene, fra Jan 
Michelsen, lærer ved St.Hallvard” 
#detsomirriterermeg #denfemteveggen 
#nojuju #kulturkapsel #ungdomogfritid 
#teater



gressvik_aktivitetshus #fritidsklubbene 
#b92 #gressviktorg #gressvik #ungdom 
#nojuju #kulturkapsel #ungdomogfritid



askimungdom Vi presenterer LAN ASKIM 
#LANASKIM #ungdom #ungdomstid #ti-
meout #lancrew #crew #lanparty #arran-
gørfabrikken #ungdomogfritid #nojuju 
#kulturkapsel #ungdomsarrangement 
#ungdomskultur #gaming #100 #ung-
dommer på #ausk



black__dynamit #trening #nojuju
#kulturkapsel #dreads #dreadhead 
#gettinghealthy #getstrong #flexing



stovnerrockefabrikk Avslutningskonsert 
med #lydenavstovner For en høstferie 
med stolte og flinke ungdommer med 
@hiphop101_med_bosscastro 
@sorte_beats @magstvet 
@themancalledfro @markusfv og mange 
flere! #kulturkapsel



lovfesting #nojuju #kulturkapsel 
@dropinfritidsklubb @kulturkapsel 
@ungdomogfritid



stineamu KeyLAN e i gang #keylankimen 
#kulturkapsel #nojuju



keylan.no Vinnerne av CS:GO comp 😊 😊 
#keylan #keylankimen #csgo #winners 
#kulturkapsel #nojuju



bootleghft Marita the artist #nojuju 
#kulturkapsel



flameungdom Blindeløypa! Hvor mange 
tryner på veien? #fagerli16 
#lederutviklingforungdom #kulturkapsel 
#nojuju



Del 2: Gjennom Fritidsklubbenes linse

Takeover stafett. Vi har sendt innlogging 
til Kulturkapsel sin Instagram konto til 
utvalgte fritidsklubber og ungdomshus 
rundt i landet i kampanjeperioden. Dette 
er resultatet fra Takeover. Disse deltok:

G60 ungdomskulturhus - Drammen
Almedie mediesenter - Oslo
Ung i Oppegård - Oppegård
X-Ray ungdomskulturhus - Oslo
Samsen kulturhus - Kristiansand
Volt Aktivitetshus - Lørenskog
ISAK kulturhus - Trondheim
Rockehuset og Domino - Halden



kulturkapsel G60 tar takeover på @
kulturkapsel. Følg med på 
forberedelsene til Elvevill festivalen. 
#nojuju #kulturkapsel



kulturkapsel Tijan fokus under Elvevil 
#kulturkapsel #elvevill #nojuju



kulturkapsel Bak filteret med Julie 
Bergan! @g60ungdom hva driver du med? 
@kulturkapsel #nojuju #kulturkapsel



kulturkapsel Linda vidala med knall 
elvevill opplevelse #elvevill 
#kulturkapsel #nojuju



kulturkapsel Repost @rachelmiancho 
#nojuju #kulturkapsel



kulturkapsel Topp steming med flash-
mob på bakgårnen under elvevill 
#kulturkapsel #elvevill #nojuju



kulturkapsel Da har @almedie tatt 
stafettpinnen og har takeover på 
@kulturkapsel resten av uka. #almedie 
er et #mediesenter for #ungdom på 
@trosterudklubben i #oslo og vi gleder 
oss til å vise oss frem her de neste tre 
dagene. Kom gjerne innom standen vår 
på Granittrock fredag og lørdag! #nojuju 
#kulturkapsel



kulturkapsel #nojuju #kulturkapsel 
Photo booth!



kulturkapsel kulturkapsel frontet 
ungdomskulturen på @granittrock og 
lagde live utstilling sammen med 
publikum #nojuju #kulturkapsel 
#arrangørfabrikken @ungdomogfritid 



kulturkapsel Vi er alle en del av 
Arrangørfabrikken - ungdomskultur av 
ungdom selv! Front det gode arbeidet 
klubbene gjør! #kulturkapsel 
#arrangørfabrikken #ungdomogfritid



kulturkapsel på @granittrock #nojuju 
#kulturkapsel @ungdomogfritid



kulturkapsel Ungdommene fra klubbene 
eier! #nojuju #kulturkapsel  
@ungdomogfritid



kulturkapsel @granittrock 
#ungdomogfritid #kulturkapsel 
#groruddalen



kulturkapsel Takk for i dag @granittrock 
Vi ses i morgen @ungdomogfritid 
#kulturkapsel



kulturkapsel Takk for oss @granittrock! 
Takk til alle som var med, og som bidro @
almedie @kalbakkenklubben 
@trosterudklubben #veitvetklubben 
Arild og #granittrock Rune 
@mirwaismoquim @jonas_220602 
#ellingsrudklubben 
@stovnerrockefabrikk 
@ammerudklubben #kulturkapsel 
@ungdomogfritid



kulturkapsel Da tar Oppegård over 
kulturkapsel! #nojuju #kulturkapsel 
#Ungioppegård



kulturkapsel En ivrig ungdom på 
ungdomsklubb på vassbonnklubben i 
oppegård #kulturkapsel



kulturkapsel #nojuju #kulturkapsel 
@1413klubben #ungioppegård 
@juniorklubben1413



kulturkapsel #1413klubben 
#tårnåsenfritidssenter #nojuju #hølet 
#kulturkapsel



kulturkapsel #sval #kulturkapsel 
#nojuju #oppegårdkommune #kolben 
#ungdomogfritid



kulturkapsel #kulturkapsel #nojuju 
pokemon muffins @1413klubben



kulturkapsel Stian i lufta! #dans 
#kulturkapsel #nojuju @stianellerno 
@flameungdom



kulturkapsel #nojuju #kulturkapsel 
pokemonjakt, Finn hjemmesnekra filt 
pokemonballer @1413klubben



kulturkapsel X-ray ungdomskulturhus 
taking over 😊 #kulturkapsel #nojuju #oslo
#xrayungdomskulturhus



kulturkapsel @officialunitycrew 
#Xrayukh #nojuju #kulturkapsel 
#kulturnatt2016 #nojuju 
#ungdomogfritid



kulturkapsel @officialunitycrew 
#Xrayungdomskulturhus #2016 
#kulturkapsel #nojuju #ungdomogfritid



kulturkapsel Denne uka tar vi over 
@kulturkapsels instagram. Følg med! 
#kulturkapsel #ungdomogfritid #nojuju 
#samsenkulturhus #takoversamsen



kulturkapsel Poledance & Polefitness 
kursene @samsenkulturhus er i full 
gang. Ser kanskje enkelt ut? #nojuju 
#kulturkapsel #poledance #polefitness 
#samsenkulturhus #pole #fitness 
#poledancers #poledancenorge 
#polefitnessnorge



kulturkapsel I kveld klatres det til topps! 
@samsenkulturhus #nojuju 
#kulturkapsel #klatrehuset 
#samsenkulturhus #klatring 
#klatrevegg #klatrehuset #pyramiden



kulturkapsel I kveld på filmverkstedet 😊 
@samsenkulturhus #nojuju 
#kulturkapsel #samsenkulturhus 
#filmverkstedet #film #spillefilm 
#vennskap #ungdomogfritid



kulturkapsel Når man er redd for å bli våt 
på bena @gateakademiet #nojuju 
#kulturkapsel #silketrykk 
#samsenkulturhus #gateakademiet



kulturkapsel Ingen krise å gå tom for 
papir @gateakademiet 
@samsenkulturhus #nojuju 
#kulturkapsel #tegning #kroppstegning 
#bodyart #bodydrawing #kroppskunst 
#ungdomogfritid



kulturkapsel Parkour @samsenkulturhus 
#nojuju #kulturkapsel #parkour 
#parcour #parkourlife 
#parkourkristiansand #styrke #trening 
#fitness #ungdomogfritid



kulturkapsel Øve og øve og øve 
@idamalmgren @samsenkulturhus 
#nojuju #kulturkapsel 
#samsenkulturhus #nysirkus 
#akrobatikk #dans #dansesal 
#fleksibilitet #smidighet #styrke 
#ungdomogfritid



kulturkapsel @samsenkulturhus #nojuju 
#kulturkapsel #samsentakeover 
#snartslutt #ungdomogfritid



kulturkapsel SeD` arrangerer 
konserter for ungdommer i Kristiansand. 
Det jobbes hardt mot første konsert 
20.oktober. #nojuju #takeoversamsen 
#kulturkapsel #ungdom #initiativ 
@sedkonserter



kulturkapsel @samsenkulturhus 
#nojuju #kulturkapsel #takeoversamsen 
#spraymaling #spraypaint #art #test 
#gateakademiet #ungdomogfritid



kulturkapsel Søndag @samsenkulturhus 
#nojuju #kulturkapsel #samsenkulturhus 
#samsentakeover #takeoversamsen 
#søndagsstrekk #søndag #strekk #utstrekk



kulturkapsel Klar for Takeover 
@volt_lorenskog #aktivitetshusetvolt 
#6etasje #lørenskoghus 
#ungdomilørenskog #nysirkusilørenskog 
#kulturkapsel #hiphop #teater #foodcrew 
#techcrew #voltfestival #revoltfestival 
#larsvaular #voltmusikk #takeovervolt 
#takeover #voltscene #ungeprodusenter 
#dans #marlenita @freshinita #vidanses 
#fritrening #floorwork #hiphoppåvolt



kulturkapsel Hiphop med @freshinita 
#fritrening #floorwork #hiphoppåvolt 
#vidanses #marlenita #hiphop 
#aktivitetshusetvolt #voltscene 
#kulturkapsel #nojuju



kulturkapsel Alternativt micoppsett i studio 
@volt_lorenskog #popfilter #studio #nojuju 
#kulturkapsel #lørenskog #aktivitetshuset-
volt



kulturkapsel Gutta fra @hiphop101_med_
bosscastro gjør sakene sine i studio på 
@volt_lorenskog 😊 #hip #hop #studio
#musikk #kultur #Lørenskog #kulturkapsel 
#ungdomogfritid



kulturkapsel Ting er rigget og klar for åpen 
scene på @volt_lorenskog Vi gleder oss 
masse til en pangstart på helga!! #musikk 
#kultur #lørenskog #nojuju #kulturkapsel



kulturkapsel Ungdommen styrer lys og lyd 
under åpen scene på @volt_lorenskog 
#takeovervolt #musikk #kultur #lørenskog 
#kulturkapsel #nojuju #aktivitetshusetvolt 
#voltscene #ungdomilørenskog



kulturkapsel #voltnysirkus 😊 #luftakrobatikk
#aktivitetshusetvolt #kulturkapsel #nojuju 
#tissu



kulturkapsel @vildetunheim oppned i #tissu 
på #aktivitetshusetvolt #nojuju 
#kulturkapsel #luftakrobatikk



kulturkapsel #hiphop #fritrening på 
#aktivitetshusetvolt med #nrk 
#migrapolismannen på besøk #vidanses 
#dans #nojuju #kulturkapsel @freshinita



kulturkapsel #voltnysirkus #voltscene 
#ungdomilørenskog #nysirkusilørenskog 
#arialsilks #kulturkapsel #nojuju 
#aktivitetshusetvolt @sarajohanner 
@volt_lorenskog



kulturkapsel Da har #kultursenteretisak 
tatt over #kulturkapsel #nojuju! Blir stas ja! 
#ungdomogfritid



kulturkapsel På #kultursenteretisak har vi 
en kafe som heter #coffeeannan, her får 
man god mat og god stemning!!! 
#kulturkapsel #nojuju #ungdomogfritid



kulturkapsel På #kultursenteretisak kan 
man gjøre det meste! Her øves det til 
teateret ”TEAHOUSE”, sjekk ut facebooksi-
den til Ibrahim Fazlic productions, 
#ibrahimfazlicproductions ! #kulturkapsel 
#nojuju #ungdomogfritid



kulturkapsel Hvordan unngå at det blir 
pinlig mellom låtene? Bandworkshop 
#kultursenteretisak #kulturkapsel #nojuju 
#ungdomogfritid



kulturkapsel Spill, mat og kos på 
#coffeeannan #kultursenteretisak 
#kulturkapsel #nojuju #ungdomogfritid



kulturkapsel Følg @kulturkapsel og 
sjekk ut når @rockehuset og 
@ungdomshusetdomino har takeover 
denne uka😊 #nojuju#kulturkapsel



kulturkapsel Rockehuset: Kursholder Lars 
Tefre Baade fra @konsertarrangor lærer 
bort triks for å treffe vårt konsertpublikum. 
#takeover #nojuju #kulturkapsel 
#ungdomogfritid



kulturkapsel Deler av ungdomsrådet i 
Halden og lederLinn har møte på 
@ungdomshusetdomino #takeover #halden 
#nojuju #kulturkapsel #ungdomogfritid



kulturkapsel Throwback til da Halden 
Arbeiderblad samla en gjeng musikkglade 
ungdommer. #takeover #halden 
#kulturkapsel #rockehuset



kulturkapsel God helg, og takk for #takeover 
denne uka. Hilsen @rockehuset og 
@ungdomshusetdomino #halden 
#kulturkapsel #nojuju #ungdomogfritid



Alle bidrag til kampanjen ble vist under 
Ungdom og Fritids Landskonferanse 
”Innsikt og utsikt” i 
Kristiansand 2016. Bildene ble vist som 
en utstilling trykket på bannere, mens 
videoklippene ble vist på skjerm. Det 
deltok 230 ungdomsarbeidere på 
konferansen. 

Det ble også tatt bilder og filmet under 
konferansen, og lagt ut på Kulturkapsel 
sin Instagram konto.



Det ble trukket ut tre nominerte bidrag 
som ble vist på storskjerm under lands-
konferansen. 

Nominasjonsjuryen bestod av: 
Martin Batt, grafisk designer
Morten Fredriksen, filmskaper
Ungdoms og Fritids sentralstyre

Her er bilde av konferansierer Pia og Anne 
Marie rett før de skal opp og annonsere 
vinner.



kulturkapsel Vinneren er: @dina.g.l 
Dina, Sara og Sarah fra @1413klubben @
flameungdom i Oppegård. 
Gratulerer!!! #ungdomogfritid 
#kulturkapsel #LK2016 
#oppegårdkommune

 



Hva nå?
Gjennom ungdomskampanjen i 2016 
samlet vi inn ulike kulturuttrykk over 
hele landet. Dette fungerer som et 
tidsdokument for ungdomskulturen i 
2016, med alt fra pokemone-bakst til 
mannequinchallenge. Resultatet ser 
dere i denne fotoboken. 

Gjennom denne fotoboken ønsker vi 
at enda flere kan bli kjent med alle de 
ulike kulturuttrykkene som foregår 
daglig, over hele landet, i våre 
medlemsklubber. 

Kulturkapsel ble støttet av LNU Kultur.

ungtid.no/kulturkapsel 
  


