
TILGÆNGELIGHEDSFORUM 2019
 
 
Velkomst og præsentationsrunde – hvem er hvem 
 
Hvad er tilgængelighed – hvad betyder det, og hvorfor er det vigtigt for en 
festival? 
 
 
 
 
Hvordan opleves festival fra en kørestol? 
  
 
 
 
Hvorfor tilgængelighed er et buzzword på Sølund Musik-Festival, 
 
 
 
Hvordan gør du din hjemmeside mere tilgængelig?  
 
 
 
Input fra Sammenslutning af Unge Med Handicap - de usynlige handicaps 
 
Refleksioner 
 
 
 

Sarah Theibel, tovholder

Volues anbefalinger 
Retningslinjer for ledsager 
Hvem er ansvarlig for tilgængelighed på din festival? 
Hvad gør din festival for at være tilgængelig? 

Hvordan implementerer vi tilgængelighed i vores hverdag? 
Hvor skal man starte? 
Hvad er vigtigst?  
… 

Sarah er 30 år gammel og har gennem det meste af 
sit liv arbejdet som frivillig på Sølund Musik-Festival. 
Hun har gennem de sidste år haft stor fokus på 
tilgængelighed, og hvordan man som verdens største 
festival for mennesker med udviklinghæmning fortsat 
skal udvikle og blive endnu mere tilgængelig. 

PROGRAM

Oplæg ved Marie Lauersen (RulleMarie)

Konkrete pointers på hvordan man nemt kan integrere tilgængelighed.  
Do's and don'ts når du indtænker tilgængelighed
Hvilke informationer er gode, når man kommer i kørestol?

Frivillighed og tilgængelighed 
Når tilgængelighed bliver en succes 

Oplæg ved formand for Sølund Musik-Festival Lasse Mortensen 

Hvordan du nemt kan gøre din hjemmeside mere brugervenlig. 
Brugen af piktogrammer på hjemmeside

Oplæg ved Line Kjær Sigaard 



OPLÆGSHOLDERE
 Line Kjær Sigaard 

Marie Lauersen (RulleMarie) 
Marie er en ung sej pige på 20 år, som lever et 
helt almindeligt liv med festival, venner og familie 
trods medfødt knogleskørhed. Hun har være med i 
flere TV-programmer og TV-klip, hvor hun deler ud 
af sin livsglæde. Hun kender til de fleste do's and 
don'ts, når det kommer til festival i kørestolshøjde, 
og hun deler gerne ud af sin viden.

Line er en guru, når det kommer til udvikling af 
hjemmesider, som er tilgængelige for alle. 
Motivation for Line er, at hun kan være med til at 
skabe forandringer, der gør hverdagen nemmere 
og bedre gennem it og digitalisering. Hun har 
tidligere været ansat i Siteimprove og er i dag 
leder for designteamet hos Coop Danmark

Lasse er festivalleder på Sølund Musik-Festival, 
og har været det gennem de sidste 33 år. Han har 
stor erfaring og indsigt i, hvordan man indtænker 
tilgængelighed på en festivalplads, og hvad man 
særligt skal have fokus på, når man har 
medhjælpere med særlige behov. 

Sammenslutningen af Unge Med Handicap 
(SUMH) er en politisk paraplyorganisation 
for og af unge med handicap. SUMHs 
vision er, at alle unge med handicap har 
mulighed for at leve det ungdomsliv, som 
de ønsker. 

Lasse Mortensen

Sammenslutning af Unge Med 
Handicap


