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Smukfest & Overskudsenergien

Blandt kerneværdierne i Skanderborg Festivalklub står en 
over dem alle, og det er ”Fællesskabet”. Det er hele ker-
nen i alt vores festivalarbejde. Uden det stærke fællesskab 
var der ingen Smukfest. 

Fællesskabet er forudsætningen for, at vi kan bygge en 
festivalplads af international klasse, at vi kan afvikle det 
omfangsrige og komplekse arrangement, Smukfest er. 
Undervejs skabes der massevis af forbundne resultater, 
og det er summen af disse, vi kalder ”Overskudsenergi.” 
Det er ikke kun de millioner af kroner, vi genererer til 
velgørende arbejde og støtte til foreninger, klubber og 
kulturelle projekter eller vores evne og lyst til inklusion 
blandt medhjælpere og ansatte, driften af et spillested i 
Skanderborg, at en del af vores overskud går til Smukfon-
den og dermed til kampen mod ensomhed og udsathed 
eller vores indsatser omkring bæredygtighed i videste 
forstand. Det er også vores samlede evne til at skabe 

menneskeligt samvær og medmenneskelig energi, der 
varer langt ud over festivaldagene og giver ekstra kræfter 
tilbage i dagligdagen - både for publikum og frivillige. 

Dette katalog er en oversigt over de bæredygtige tiltag, 
Smukfest har iværksat, og som løbende nytænkes og 
videreudvikles. Der arbejdes med miljø, ressourcer, 
affaldshåndtering, cirkulær økonomi, social ansvarlighed 
og kultur - og som i alt andet festivalen gør, gerne med 
opfindsomhed og underfundighed som pejlemærker og 
i godt samspil med både Legekammerater og publikum. 

Pva. Bestyrelsen for Skanderborg Festivalklub

Poul Martin Bonde, formand
Januar 2020
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Festivalpladsen

Affaldshåndtering i skoven

Smukfest arbejder med cirkulær økonomi ud fra innova-
tivt design, nudging og skærpede krav til medhjælpere, 
formænd og leverandører. 

Øget vejledning i affaldssortering  
Smukfest sætter fokus på at vejlede formænd og med-
hjælpere i at affaldssortere i deres boder. Det gør festiva-
len bl.a. via en guide til affaldssortering og ved at anven-
de piktogrammer for affald. Det varierer fra bod til bod, 
hvor aktuel affaldssorteringen er, så indsatsen på området 
målrettes der, hvor behovet er størst. Udover at sørge for 
at affaldssorteringen foregår korrekt, skal initiativet sikre en 
øget mulighed for genanvendelse af affaldet.

Udsortering af metalfraktion i madboder 
Smukfest udsortererer metal til genanvendelse. Det gøres 
via opsætning af beholdere til metal i madboderne. 
Når metal afleveres til genanvendelse, smeltes det om og 
indgår i produktionen af nye metalprodukter. Det skåner 
naturens ressourcer og sparer på energien. 

Bionedbrydeligt bestik, sugerør og klude 
Smukfest har afprøvet bionedbrydeligt bestik og klude på 
medhjælperområderne samt i udvalgte barer/egne bo-
der på pladsen. Fremover vil al bestik, sugerør og andet 
service, der anvendes til medhjælperbespisning, blive 
indkøbt i bionedbrydeligt materiale. Festivalen sparer 
dermed opvasken og belaster ikke miljøet unødigt, når 
15.000 medhjælpere spiser før, under og efter festivalen. 
Der drages løbende erfaring ift. typer og anvendelse. 

Genanvendelse af appelsinskræller  
Der presses ca. 110 tons appelsiner om året på festivalen. 
Ud af de 110 tons appelsiner er 60 tons affald. I dag bliver 
skrællerne ikke smidt ud som almindeligt affald, men ru-
ges i en biopulp, der sendes til bioforgasning og på den 
måde producerer energi.

Festival-
pladsen

Fotograf: Klaus Dreyer 
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Festivalpladsen

Fra madaffald til biogas 
Smukfest indsamler også organisk madaffald fra festiva-
lens madboder og sender det til bioforgasning. Biogas er 
en vedvarende og CO2 neutral energiform, som opstår 
gennem en biologisk nedbrydningsproces, der kan bru-
ges som drivmiddel i visse typer køretøjer og færger. 

Genanvendelse af kaffegrums 
Kun 1% af kaffebønnens effekt bliver udnyttet ved kaffe-
brygning. Et samarbejde mellem Smukfest og Kaffe-Bueno 
udmønter sig i, at vi for tredje år i træk forvandler kaffe-
grums til sæbe, som bl.a. havner i festivalens toiletvogne. 
På den måde øges anvendelsen og udbredelsen.

Genbrug af ølkrus, shotsrør mv. af plast 
I løbet af festivalen tømmes et utal af ølkrus, shotsrør mv., 
ligesom der kasseres en stor mængde luftmadrasser og 
VVS-rør. Smukfest sørger for at indsamle og genanven-
de dem på bedst mulig vis via et af de mange initiativer, 
der øger genanvendelse af plast. Det tidligere nævnte 
plastaffald ender bl.a. hos forskellige private aktører, som 
oparbejder og genanvender det.

Fra telt til brændstof
Hvert år efterlades der en hel del Hotelte på campingom-
råderne. Som noget nyt vil vi på festivalen i 2020 sende 
de overskydende Hotelte til genanvendelse hos Quan-
tum Fuel, som omdanner dem til brændstof.

Krav til leverandører  
Smukfest stiller høje krav til leverandørerne, ligesom der 
hele tiden kigges efter leverandører, der kan være med til 
at gøre festivalen mere bæredygtig. Medarbejderne hos 
Smukfest er udstyret med en vejledning til bæredygtige 
indkøb og på den måde bliver bæredygtighed indkorpo-
reret i det daglige planlægningsarbejde. 

Øget bæredygtig indsats i barer
Der tilbydes udelukkende bionedbrydelige bambus-su-
gerør i vores barer. Desuden indsamles alle Key Keg-fusta-
ger og sorteres sammen med hård plast. 

Fotograf: Allan Høgholm 
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Festivalpladsen

Smukskov 

Dyrehavens bøgeskov er det, der danner de unikke ram-
mer om festivalen i Skanderborg, og i samarbejde med 
kommunen passer Smukfest ekstra godt på bøgeskoven. 

Skovbunden og træerne 
Når festivalen opbygges, transporteres lyd, lys, administra-
tionsudstyr, sceneproduktioner, restauranter, computere 
m.m ud i skoven. Derfor er der etableret omladepladser 
i skoven, hvor tunge køretøjer kan aflæsse deres last, 
hvorefter det transporteres med lettere køretøjer eller 
på køreplader ud til den endelige placering. På den 
måde forsøger festivalen at skåne skovbunden. Desuden 
er flisen, stierne pyntes med under festivalen, korrekt 
FSC-mærket som al andet træ, vi arbejder med. 

Festivalen passer også godt på træerne. De får bl.a. 
orange presenninger om sig, der skal beskytte mod 
sammenstød med køretøjer. Og op til den årlige festival 
gennemgås skoven i samarbejde mellem festivalen og 

kommunens ansvarlige. Sammen kan vi spotte træer, der 
måtte være syge eller har grene, der er i fare for at knæk-
ke/falde af. Smukfest er på den måde med til at sikre, at 
skoven er risikofri at færdes i for alle, der besøger den. 

Nyplantning af bøgetræer 
Festivalen har siden midt-90’erne plantet 25-35 mellem-
store og store bøgetræer om året. I de år Helhedsplanen 
for skoven har virket, har festivalen hvert år – udover det 
festivalen var forpligtet til – også plantet omkring 20 mel-
lemstore og store bøgetræer, som ca. er 25-30 år gamle. 
Smukfest har dermed, i godt samarbejde med kommu-
nen, udviklet en ny foryngelsesform, der er med til at 
sikre, at der sker en løbende foryngelse af Dyrehaven, og 
at publikum kan opleve naturen på tætteste hold ved den 
årlige festival og resten af året. 

Fotograf: Anders Boll 
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Festivalpladsen

Bæredygtig energi 
Brændstof 
Smukfest har siden 2017 anvendt Gas-to-liquid (GTL) i ste-
det for diesel i generatorer. GTL er kort fortalt en teknolo-
gi, hvor man omdanner naturgas til flydende brændstof. 
Naturgas er den brændstofstype, der, sammenlignet med 
råolie og andre fossile brændstoffer, forbrændes renest. 

I 2020 anvender Smukfest GLT som drivmiddel i festiva-
lens Shuttlebusser. Derudover lejer festivalklubben biler 
og varevogne, som kører på el. 

Grøn energi 
Smukfest har i 2018 etableret et samarbejde med Aura 
Energi, der leverer vedvarende vindenergi til festivalen. 

Vandforbrug
Smukfest vil minimere vandforbruget på festivalen. Fe-
stivalen går ind for at genbruge vandflasker og dermed 
minimere forbruget af plastik og kildevand. 

Toiletvogne med vakuumløsning 
Antallet af toiletvogne med vakuumløsning øges år-
ligt, hvilket medfører et nedadgående vandforbrug til 
toiletskyl. Almindelige toiletter bruger 7-11 l. pr. skyl, hvor 
vakuum bruger 0,3 l. 

Drikkevand på festivalen
Smukfest har opstillet 45 drikkevandsfontæner på festival-
pladsen og på teltområderne for at minimere indkøbet 
af drikkevandsflasker og kildevand. Siden 2017 har alle 
medhjælpere modtaget en gratis drikkedunk, de kan 
genbruge. Der laves prøver af drikkevandet fra fontæner-
ne inden festivalen.

Kommunikation og nudging
Samarbejde med Dansk Live  
For at sikre bedst mulig kommunikation samarbejder 
Smukfest med festivalernes brancheforening, Dansk Live, 
om at kommunikere de bæredygtige tiltag ud til gæster-
ne, medhjælperne og andre, der har med festivalen at 
gøre. Det foregår bl.a. ved nudging (påvirkning af adfærd 
gennem visualisering). 

Genudgivelse af ”Den Grønne håndbog”
Opdatering og genudgivelse af ”Den grønne håndbog” 
i en 2020-version. Den grønne håndbog er en guide i 
sortering, krav til leverandører mv. for medhjælpere.

Fokus på kollektiv trafik og transport af deltagerne
Opfordring til at bruge kollektiv trafik og samkørsel bl.a. 
via samarbejde med GoMore og Ejner Hessel.

Fotograf: Flemming Kristensen 
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Grøn camping

Skovlunden 

Smukfest ønsker, at området Skovlunden bliver et aktiv, 
både for festivalen og for borgerne. Et sted, der er åbent, 
tilgængeligt og tiltrækkende året rundt. 

Bæredygtighed og væredygtighed  
Smukfest vil gerne nytænke campingområderne og 
affaldshåndteringen, så det bliver mere bæredygtigt at 
være på festival. Bor man på campingområdet Skov-
lunden, lover man at bidrage til et rent og miljøvenligt 
område og tage del i den fælles indsats, det kræver at 
blive bæredygtig. 

Væksthuse og kaffegrums  
Smukfest har etableret et samarbejde med Peter Lar-
sen Kaffe og TagTomat, hvor kaffegrums indsamles og 
genanvendes som gødning i plantesække og drivhuse. 
Med samarbejdet ønsker festivalen at synliggøre kaffe-
grums som en ressource og bl.a. anvende kaffegrumsets 
gødningsværdi til udvikling af nye produkter. 

Til formålet er der på en del området opstillet væksthuse, 
hvor chili, humle og blomster har hjemsted året rundt. 

Bæredygtige boformer og udlejning af campinggrej  
På Skovlunden bor en del af gæsterne i miljøvenlige og 
bæredygtige boformer. Smukfest lejer f.eks. store tipier, 
der genbruges hvert år. Derudover er der paphusene, 
som gæsten selv sætter op. De består af  
kraftigt pap, der kan modstå en hel uges 
regn. Det er en engangsbolig, men  
materialet bliver genbrugt på anden vis 
efter festivalen. 

Grøn 
camping

Fotograf: Kim Daugaard 
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Grøn campingGrøn camping

Boformer og campingudstyr

På festivalen kan gæsterne vælge at medbringe eget telt 
eller overnatte i en af Smukfests boformer. De alternative 
boformer, som festivalen tilbyder, understøtter tankegan-
gen bag cirkulær økonomi. Gæsterne lejer en opstillet 
boform, der efter endt brug genanvendes eller genbru-
ges næste år. 

Medbragte telte
Et almindeligt campingtelt består af polyætylen, poly-
ester, nylon, hårdplast, glasfiber og metal. Alle er vær-
difulde materialer, der har et stort potentiale i at blive 
genanvendt/genbrugt, men som i høj grad afbrændes 
med lav eller ingen brændværdi. Smukfest ønsker derfor, 
at gæsterne smider de ubrugelige telte ud i containere 
på pladsen, så festivalen kan sikre forsvarlig sortering af 
enkeltdelene. Er teltet i god stand, opfordrer festivalen 
gæsten til at tage teltet med hjem og genbruge det. 

Som gæst har man også mulighed for at donere sit telt, 
liggeunderlag eller sovepose til hjemløse og deltage i 
konkurrencen om partoutbilletter til næste års festival - 
det gør man ved at indlevere sit brugte campinggrej ved 
en af campingbaserne, så sørger Smukfest for at skrive en 
op i konkurrencen og aflevere grejet til hjemløse

Hotelte  
Konceptet Hotelte har været en af de store omvæltninger, 
når det kommer til overnatning på Smukfest. Festivalklub-
ben og dens partnere har forinden festivalen opstillet ind-
købte telte på udvalgte campingpladser. Det er gæstens 
lille hotelværelse i festivaldagene. Et hotelværelse, de ejer 
og meget gerne må tage med hjem, smide til sortering 
i Smukfests containere eller donere til hjemløse. Eneste 
krav til/for donation af Hotelt; det skal være i brugbar 
stand.

Hoteltene består nu af genbrugsmaterialer, men har tidli-
gere indeholdt brandhæmmende materiale, der gjorde 
teltene svære at skille sig af med. 

Andre alternative boformer  
CanSleep er en genanvendelig boform, hvor gæsten 
ikke skal slæbe madras eller andet campinggrej med. Det 
betyder, at gæsterne ikke selv kommer med udstyr hjem-
mefra, og Smukfest kender derfor til de fleste materialer, 
når der ryddes op. 
Tenthouse er også en genanvendelig boform, som Smuk-
fest udlejer til andre begivenheder rundt om i landet bl.a. 
festivalerne i Tønder og Roskilde. Ligeledes er hummel-
House og PigMe genanvendelige boformer. 

Luftmadrasser  
Der blev i 2017 fundet mange medbragte luftmadrasser, 
som indholdt PVC uden at det fremgik af mærkningen. 
For at reducere mængden af madrasser med PVC, kunne 

man fra og med 2018 lægge et depositum på 200 kr. for 
leje af luftmadras. Det er et initiativ, der er med til at sikre 
luftmadrassens kvalitet og indhold, samt mulighed for at 
blive genanvendt. I 2020 vil genanvendelsen ske ved, at 
madrasserne sendes til Holland, hvor de laves til skosåler. 

Samarbejde med Spejdersport,  
Roskilde Festival og Dansk Live 
For at modvirke tendensen til at bruge campingudstyr af 
så dårlig kvalitet, at det kun kan holde en enkelt festival og 
derfor efterlades eller smides væk, har Smukfest, i sam-
arbejde med Roskilde festival og Dansk Live, fået Spej-
dersport til at lave en særlig festivalpakke Smukfest kan 
anbefale til gæsterne. Pakken indeholder telt, campingstol 
og liggeunderlag af så god kvalitet, at det kan holde til 
at være på festival og dermed er muligt at genbruge år 
efter år.

Grøn camping
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Grøn camping

sikrer aktiv en-til-en kommunikation med festivalgæsterne 
om, hvordan de kan blive bedre til at rydde op og være 
grønne på festival.

Buddy Bob  
Buddy Bob er en affaldsposeholder, der kan anvendes 
igen og igen. Den er fremstillet 100% af genanvendeligt 
plast og er miljøvenlig. Gæsterne kan have affaldspo-
seholderen stående i deres lejr, og det blev taget godt 
imod på Skovlunden i 2018. I 2020 er Buddy Bob at finde 
på alle campingområder. 

Pant på alt glas og ”tyskerdåser”
Igen i år vil det være muligt at aflevere og få penge for alt 
fra syltetøjsglas til “tyskerdåser” hos pantstationerne rundt 
på Smukfest.

Gentænkning af campingvagtfunktion
Campingvagter er blevet en del af den grønne indsats. 
De er med til at vejlede og nudge festivalgæster mod en 
grønnere og mere bæredygtig adfærd.

Forbud mod flamingo på campingområderne
Flamingo er både noget svineri at producere, og det 
efterlader desuden en næsten umulig oprydning. I 2019 
blev flamingo derfor forbudt på campingområderne og 
dette gælder fortsat i 2020. Endvidere etableres der sær-
skilt opsamling af flamingo til genbrug fra f.eks. opbeva-
ring af isterninger mv.

Genbrugsguiderne og Grønstue praktik 
De to hold arbejder med affaldssortering på campingom-
råderne og på selve festivalpladsen. Endvidere står de for 
ressourceoptimering og praktik ift. affaldshåndtering på 
genbrugsstationerne. 

Affaldshåndtering og bæredygtighed på camping 

Smukfest bruger meget tid og mange ressourcer på at 
rydde campingområderne op i uge 33. Festivalgæsterne 
medbringer mange forskellige genstande til teltområder, 
og det besværliggør fraktionsopdelingen. 

Donér dit campingudstyr
I 2020 afholder Smukfest igen en konkurrence, hvor telt, 
sovepose og liggeunderlag kan doneres til hjemløse og 
andre, der vil få glæde af et funktionsdygtigt festivaltelt. 
Gæsterne, som afleverer deres telt, har mulighed for at 
vinde 2 x partoutbilletter og ét Tenthouse til næste års 
festival. I 2018 blev i alt 416 genstande doneret.

Dele-app’en
Via festivalens dele-app, har gæsterne mulighed for at 
forære, bytte og dele deres hvad-end-det-nu-måtte-væ-
re med hinanden under festivalen. Det kan f.eks. være en 
rulle gaffatape eller dåseøl i overskud. Gæsterne kontak-
ter hinanden i app’en og får på den måde gjort genbrug 
til en sjov og social begivenhed, mens de er på Smukfest. 

 Sorteringsområde og skraldespande 
Festivalen øger hele tiden mulighederne for sortering på 
campingområderne og adgangsvejene bl.a. via opsætning 
af affaldsstativer, der opdeles i fire fraktioner - glas, metal, 
restaffald og plastik. Derudover har hver campingplads en 
eller flere genbrugsstationer med medhjælpere tilknyttet, 
som hjælper gæsterne med at sortere i endnu flere frakti-
oner. RenoSyd stod desuden for at opsætte pop-up-gen-
brugsstationer rundt omkring på camping i de sidste dage 
af festivalen, så man sikrede sig at være midt i orkanens øje 
under oprydning.

Kommunikation, aktiviteter og nudging
Der bruges meget energi på at tænke grøn kommuni-
kation og nudging ind i campingområderne. Det sker fx 
gennem store bannere der aktivt kommunikerer opryd-
ning, diverse #trashtag-konkurrencer, blomsterpynt på de 
hårdest udsatte genbrugsstationer m.m. Desuden har vi 
Genbrugsguider og Bæredygtighedsambassadører på 
campingområderne. Et stigende antal medhjælpere, der 

Fotograf: Jakob Worre
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Kulturel  bæredygtighed

Smukfest og Skanderborg kommune

Smukfest er med til at etablere kulturelle oplevelser i 
Skanderborg by, der præsenteres som Smukby under 
festivalen. 

Festivalperioden 
Aktiviteterne i byen er tilegnet lokalbefolkningen og ikke 
mindst de yngste borgere. I samarbejde med Cityfor-
eningen og Skanderborg Kommune afvikles forskellig 
musikunderholdning, dukketeater, poesi vinsmagning, 
børnefandango osv.

Økonomisk vækst 
Udover at være kulturfremmer genererer Smukfest også 
stor økonomisk værdi for kommunen, der nyder godt af 
gæsternes forbrug. I 2016 skabte Smukfest en lokal om-
sætningseffekt på ca. 48 mio. kr. og en regional omsæt-
ningseffekt på yderligere 22 mio. kr. Det svarer til en lokal 
beskæftigelseseffekt på 30 beskæftigede og yderligere 
18 beskæftigede regionalt. Hertil kommer den direkte 

beskæftigelse på festivalen som udgør 24 beskæftigede 
lokalt og 9 beskæftigede regionalt. Alt i alt har Smukfest 
en lokaløkonomisk betydning svarende til 54 beskæftige-
de og en yderligere regionaløkonomisk betydning på 27 
beskæftigede.

Samarbejde med foreninger
Smukfest samarbejder med øvrige foreninger i kom-
munen og er med til at skabe stor økonomisk og social 
værdi hos dem. 

Lokalt fællesskab og samarbejde
Med omkring 17.000 medlemmer – heraf omkring 3700 
bosiddende i Skanderborg Kommune – er Skanderborg 
Festivalklub en af kommunens helt store foreninger. Via 
festivalen og de værdier den skaber, skaber Smukfest stor 
værdi for en lang række øvrige foreninger og klubber. 
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har bl.a. indgået partnerskaber med Skanderborg Musik-
klub, Blue on Black, Skanderborg Jazzklub, Skanderborg 
Kulturskole, Skanderborg Musikskole, Skanderborg Gym-
nasium, Skanderborg Center for uddannelse, Organisatio-
nen af Rytmiske Amatørmusikere og Visit Skanderborg.

Morgendagens stjerner
Siden begyndelsen har Smukfest støttet det musikalske 
vækstlag året rundt. Også under festivalen. 

Live Camp 
Råder over festivalens mindste scene og danner ramme 
om tre dages opvarmningsfestival på campingområdet 
KærligHeden. Her afvikles nærmest en festival i festivalen, 
hvor vinderen af prisen ”Live Camps Udvalgte” får æren af 
at åbne Bøgescenerne på Smukfest om onsdagen.  

KarriereKanonen 
I et samarbejde mellem Smukfest, Bandakademiet og DR 
tilbyder KarriereKanonen Danmarks stærkeste talentudvik-

Af disse kan bl.a. nævnes: FC Skanderborg, Skander-
borg Håndbold, Voerladegaard Idrætsforening, Virring 
Fodbold, Gyvelhøjskolen i Galten, Friskolen i Hinnerup, 
Silkeborg Atletikklub, Mølleskolen i Ry, Skanderborg Ro-
klub og mange flere. De fleste af dem tjener penge ved 
at stille frivillige til rådighed for opgaver som oprydning 
og forskellige former for vagttjeneste på festivalen. Det 
har gennem årene betydet en millionindtægt til lokale 
foreninger og klubber, og oveni skal lægges de meget 
store beløb, flere af foreningerne tjener ind via de boder 
og servicefunktioner, de selv driver på festivalen. 

Walthers Musikcafé 
Walthers Musikcafé – økonomisk muliggjort med årlig 
donation fra Skanderborg Festivalklub – er en del af Skan-
derborg bys ungdomsliv og danner ramme om sociale 
og kulturelle oplevelser for borgerne. 

Årets skulderklap: En pris uddelt af GAFFA i 2012
“Årets Skulderklap uddeles til en aktør inden for musikli-

vet, der har gjort en ekstraordinær indsats for musikken i 
det forgangne år, og den går til det nystartede spillested 
Walthers Musikcafé i Skanderborg.”

Tryghed og læring  
Det er et trygt og kreativt miljø for de unge Skanderbor-
gensere at færdes i. Det er stedet, hvor nye og ukendte 
musikalske talenter prøver kræfter med livet som musiker. 
Ligeledes er stedet et springbræt for andre unge, der har 
interesse i at lære om de mange arbejdsområder, som 
findes inden for musik- og eventbranchen. Såsom booker, 
afvikler og PR-ansvarlig. Flere af de tidligere frivillige har 
efterfølgende fået job i branchen. 

Frivillighed og lokalsamfundet 
En hjørnesten i driften af caféen er netop alle de primært 
unge frivillige, som lægger tid og kræfter i at skabe 
events, booke musik, få teknisk erfaring eller på anden vis 
er en del af det knap 40 mand store hold bag driften. 

Walthers Musikcafé er også med til at samle lokalsamfun-
det og skabe et forum for det lokale netværk. Spillestedet 

Fotograf: Kasper Hornbæk Nielsen 
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Kirsten Lehfeldt, Søs Egelind og Smukfest valgte i 2002 at 
hylde den komiske musiker Polka Verner, som dermed var 
navngiver og første modtager af Polka Verner Legatet 

Af legat-modtagere kan bl.a. nævnes: 
Mø og Birthe Kjær (2018) 
S!vas og Klaus Rifbjerg (2014)
Kronprins Frederik (2013)
Tina Dickow og Annisette (2007)
Jes Busk og Ken Hammer (2003)

. 

ling. Det handler om musikalsk nysgerrighed og interesse 
for den danske musiks fremtid. Det er et musikalsk udvik-
lingsprojekt, der foregår i løbet af året, hvorefter finalen 
løber af stablen på Smukfests Live Camp scene. Siden 
2012 har Smukfest lagt både scene og publikum til finalen. 

Tak Rock 
De optrædende på Live Camp har muligheden for at 
vinde Tak Rock Prisen. Det er en talentpris, som uddeles 
til det band eller den solist, dommerpanelet har set mest 
potentiale i. 

Dynaudio Live Studio 
Et splinternyt live lydstudio kom til KærligHeden i 2018. 
Lydstudiet giver de unge, talentfulde upcoming musikere 
en mulighed for at indspille deres musik i et lydstudie 
med alt hvad dertil hører. Samtidig kan gæsterne over-
være processen fra stat til slut, når musikken indspilles i 
studiet. Projektet vandt i kategorien ”Kunst og Kultur” ved 
SPOT:ON Activation Award 2018.

SheCanPlay 
SheCanPlay er et community, hvor unge kvinder i alderen 
14 til 22 år kan udvikle deres musikalske talent og søge 
råd. En gang årligt organiseres en camp for medlem-
merne, hvor de får inspiration og undervisning af nogle 
af musikbranchens dygtigste professionelle udøvere og 
producere. Smukfest støttede SheCanPLay ved at stille 
Walthers Hvile og Smukbussen til rådighed for campen.

Polka Verner Legatet 
Smukfests kulturpris 
Kirsten Lehfeldt og Søs Egelind tog initiativ til Polka Verner 
Legatet i 2002. En hæderspris til særlige kulturpersonlig-
heder, der har gjort sig bemærkelsesværdige. Legatet 
finansieres af donationer fra samarbejdspartnere, andre 
frivillige givere og midler fra Smukfests auktioner til fordel 
for legatet. Modtagerne af legatet bliver hvert år valgt og 
begrundet af de 7 legatbestyrelsesmedlemmer. 
 

Fotograf: Allan Høgholm
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Smukfonden
Med til at afhjælpe ensomhed og udsathed  
Fondens formål er at støtte initiativer og projekter, der 
arbejder for at fremme fællesskab af den slags, der 
afhjælper ensomhed og udsathed. 20% af overskuddet 
fra Skanderborg Festivalklub går til Smukfonden, der også 
modtager en donation fra Royal Unibrew på 2 kr. pr. liter 
fadøl, der sælges på Smukfest. Siden 2014 har Smukfon-
den støttet 136 forskellige projekter med omkring 4,5 mio. 
kr. Smukfonden har gennem årene bl.a. bidraget til:

• Hus Forbi’s projekt ”Tandfeen - du er smuk, når du 
smiler”, der fik 500.000 kr. af Smukfonden til at tilbyde 
tandpleje til hjemløse og socialt udsatte 

• Fremgang hos de frivillige psykologistuderende, der 
ønskede at nå ud til flere unge fra målgruppen og 
kvalitetssikre arbejdet med dem. 

• Grin og glæde på ADHD-foreningens sommerlejr. 
En lejr, hvor der er plads til leg, refleksion og en stor 
overraskelse. 

• BISTAD, som er en frivillig forening, der arbejder med 
socialt udsatte.

• Skanderborg sommerlejr. Red Barnets lokalforening 
inviterer socialt udsatte børn i Skanderborg Kommune 
og deres familier til at deltage i familie oplevelses-
klubber, hvor de i et positivt samvær med andre kan 
deltage i gode og givende oplevelser.

Mere end 100 forskellige projekter har modtaget økono-
misk støtte fra Smukfonden siden starten. 

Tilgængelighed 
Handicapvenlighed på Smukfest 
Smukfest fokuserer løbende på at forbedre sin sociale 
inddragelse og gør en særlig indsats for, at festivalen er 
tilgængelig for kørestolsbrugere. 
 
Som den øvrige del af festivalen, kræver tilgængelig-
hedsindsatsen et stort engagement fra alle involvere-
de, samt konstruktiv kritik og feedback fra brugerne. Et 
samspil Smukfest gerne vil, og som festivalen kun bliver 
bedre af. 

Social  
bæredygtighed

Fotograf: Tina Leegaard Dyrving
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• Tilgængelighedspris: I 2017 modtog Smukfest  
Bevica Fondens Tilgængelighedspris. 

• Guldmærket: Festivalen er tildelt guldmærket for sin 
tilgængelighed og handicapvenlighed af Volue-pro-
jektet, der arbejder for at live musik skal være tilgæn-
gelig for alle.

• Handicapvenlig camping: På Smukfest er der indrettet 
et campingområde specielt til festivalens gæster med 
særlige behov for tilgængelighed samt deres ledsa-
gere. 

• Opholdspladser: Der er etableret specielle opholds-
pladser omkring musikscenerne, så kørestolsbrugerne 
har mulighed for et godt udsyn. Barer og boder har 
også ramper til kørestolsbrugere. 

Mindre madspild 
FødevareBanken 
I samarbejde med FødevareBanken sætter Smukfest 
fokus på madspild. Den velgørende organisation samler 
overskudsmad ind fra festivalens boder og giver gratis 

måltider til udsatte borgere landet over. Arbejdet starter 
allerede på festivalens første dag, hvor frivillige fra Føde-
vareBanken går rundt til alle madboderne og fortæller 
om muligheden for at donere mad til FødevareBanken, 
når festivalen er slut. Det vælger mange at gøre brug af. 
Der blev indsamlet lidt over 4 tons mad fra Smukfests 
madboder i 2018.  

Samarbejdet mellem Smukfest og FødevareBanken har 
stået på siden 2015, og siden da er tæt på 10 tons mad 
blevet doneret. 

Inklusion og integration 
Officielle pantsamlere 
Festivaler og andre store sociale arrangementer oplever 
grupper af asiatiske pantsamlere, der samler pantflasker 
og dåser. Smukfest har fremadrettet en vision om at inklu-
dere dem og gøre dem til officielle pantsamlere under 
festivalen. 

Integrering af hjemløse, flygtninge og udsatte unge i 
frivillighedsteam 
Smukfest er bevidst om det lokale og nationale fokus på 
integrering af flygtninge, hjemløse og udsatte.
Målet med Smukfests initiativ er, at de deltagende prøver 
at fungere på en arbejdsplads og er en del af Smukfests 
fællesskab. Samtidig kan de genfinde troen på sig selv og 
på de ressourcer, de besidder. 

Projektet blev startet i 2018. Der var 19 tilmeldte, hvoraf 16 
af dem gennemførte forløbet og 15 har efterfølgende 
fået fast medhjælperjob på helt normale præmisser.  

Tilbage til – og  
ind på arbejdsmarkedet 

Arbejdspladser 
Smukfest samarbejder med Skanderborg Kommune og 
div. uddannelsesinstitutioner om at skabe mulighed for 
flexjobs i administrationen, jobprøvningsperioder, prak-
tikpladser, lærepladser og arbejdspladser for pensionister.

Fotograf: Morten Hjeds
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Smukfest og  
FN’s verdensmål

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling sætter fokus de 
store sociale, økonomiske, og miljømæssige udfordringer, 
verden står overfor i dag. De er alle nationale udfordrin-
ger med store regionale og globale konsekvenser. Smuk-
fest lader sig inspirere af FN’s 17 verdensmål. 

På selve festivalpladsen markerer vi med skilte alle de 
aktiviteter, der følger FN’s verdensmål, så gæsterne kan 
følge med i indsatsen. 
 
Her fremhæves de 6 mål, der afspejles i Smukfests bære-
dygtige initiativer. 

Mål 6: Rent vand og sanitet
Smukfest værner om vandressourcen og vil minimere 
forbruget bl.a. ved at anvende vakuumløsning i toiletvog-
nene. 

 

 
Mål 10: Mindre ulighed
Smukfest arbejder med tilgængelighed for alle ved at 
sikre gode adgangsmuligheder for kørestolsbrugere. Der-
udover arbejder Smukfest med at afhjælpe ensomhed 
og udsathed gennem Smukfonden. Vi arbejder også for 
inklusion og integrering af flygtninge, hjemløse og socialt 
udsatte borgere. 

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Uden de frivillige, fællesskabet og den kommunale skov 
var der ingen Smukfest. Det er derfor helt centralt at 
Smukfest giver tilbage til det samfund og de borgere, der 
er en del af og støtter op om festivalens initiativer hvert år. 

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Smukfests affaldsmængde er steget sammen med antal-
let af gæster. Festivalen arbejder for at reducere mæng-
den af affald og madspild, samt fremme den cirkulære 
økonomi ved af sortere affaldet korrekt og genbruge, 
hvor det er muligt. 
Smukfest anvender Gas-to-liquid brændstof i generatorer 

og køretøjer for at minimere CO2 aftrykket. Derudover er 
der indgået et samarbejde med Aura Energi om at levere 
grøn energi til pladsen. 

Mål 15: Livet på land
Smukfest er kendt for placeringen i Skanderborgs bø-
geskov. Festivalen arbejder tæt sammen med Skander-
borg Kommune og Naturstyrelsen om at passe godt på 
skoven.

Mål 17: Partnerskber for handling
Smukfest vokser, og det kræver mange partnere og lege-
kammerater at sikre en god festival hvert år. 

Festivalen sætter fokus på indkøb af bæredygtige og 
miljøvenlige materialer og stiller skærpede krav til leve-
randører, barer og boder om at arbejde ud fra miljøori-
enterede principper. Det er via partnerskaber, som for 
eksempel samarbejdet med CØ Hub, at Smukfest kan 
skabe fremtidig innovation inden for cirkulær økonomi 
og iværksætteri. I dette samarbejde ønsker Smukfest at 
undersøge muligheden for at afhjælpe affaldsproblema-
tikker bl.a. via innovation.
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