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Beauty Camp 2023
Beauty Camp er tre oplevelsesrige og uforglemmelige dage for dig og dine venner 

på Midtjysk Efterskole. Campen er fyldt med lærerige workshops, fællesaktiviteter, 

underholdning og masser af hygge. Hele forløbet er med til at booste dit indre, så du 

kan shine på det ydre!

Vil du se Beauty Camp videoen fra 
tidligere år? Scan QR-koden nu.

Fællesskab, sammenhold og empowerment

Vi har stor fokus på Beauty Camps tre kerneværdier - fællesskab, sammenhold og 

empowerment! Du vil møde en masse skønne unge fra hele Danmark og opleve 

et stærkt sammenhold og fællesskab på tværs. Vi har nemlig fyldt programmet 

med underholdning og sjove indslag, som Musik Quiz, Silent Disco, negleworkshop, 

danseworkshop og meget mere. Samtidig er der mulighed for at hygge i Thana’s Café, 

rundt på efterskolen eller bare på værelset med vennerne.

Beauty Camp er med til styrke dit empowerment gennem hele oplevelsen, hvor hver 

enkelt workshop og aktivitet er faciliteret af dygtige undervisere.



Program

Dag 1

Dag 3

Dag 2

Den første dag på Beauty Camp starter for nogen med en fælles 

bustur fra jeres ungdomsskole og andre ankommer selv. Alle 

deltagere tjekker ind på Midtjysk Efterskole, hvor I får udleveret 

nøglerne til jeres 2-3 personersværelse. Herefter er der velkomst 

og rundvisning, hvor alle deltagere får deres egen t-shirt og en 

goodie bag!

Beuaty Camp er nu igang - og vi åbner op for forskellige fede 

aktiviteter. I kan style jeres negle til negleworkshoppen, lære at 

danse, slappe af i wellness, style jeres hår, lægge festival makeup, 

danse med Silent Disco, hygge i Thana’s Café med en slush ice 

eller bare hænge ud på værelserne med vennerne.

Den sidste dag på Beauty Campen 

starter med oprydning på værelserne, 

men så skal I igang med forberedelserne 

til modeshowet. I skal nu sammen med 

vennerne gøre jer klar - lægge makeup, 

style håret og nyde den sidste dag på 

campen. 

Beauty Camp afsluttes med et stort brag 

af et modeshow. Vi fylder teatersalen 

med jeres forældre, søskende og venner. 

Alle deltagerne får mulighed for at 

gå modshowet mens jeres billede fra 

fotoshoot vises i baggrunden. Det er 

valgfrit at gå modeshow.

Alle deltagere skal igennem tre workshops - hår, 

makeup og catwalk, som afvikles af professionelle 

undervisere. De vil lære dig, hvordan du lægger 

makeup, styler hår, plejer din hud, fremhæver 

din power og meget mere. Alle workshops er 

hands-on, så alt det du lærer, skal du udføre selv. 

Vi har sørget for alt det udstyr du kunne drømme 

om. Efter workshops er der fotoshoot med en 

professionel fotograf, hvor du får dit helt eget 

billede fra fotostudiet.

Efter aftensmaden åbner vi op for alle aktiviteter 

igen. Glæd dig til det vildeste POOL PARTY! Vi 

fylder swimmingpoolen med badedyr, tænder 

lysshowet og DJ’en spiller op. Aftenen afsluttes 

med vores berømte Musik Quiz live med præmier! 



“Det var mega sjovt og 
hyggeligt og jeg vil gerne 
komme igen

Deltager
Gribskov Ungdomsskole

“Det var det fedeste jeg 
nogensinde har prøvet!

Deltager
UngFaxe

“Kommer 100% næste år igen!

Deltager
UngFuresø

Alle deltagerne får en masse lærerige oplevelser, en Beauty Camp t-shirt og en 
goodiebag fyldt med lækkerier fra vores samarbejdspartnere. 

“Elsker det hele

Deltager
UngVejen

ID Hair er officiel partner 
på hårworkshoppen

Naillak er officiel partner 
på negleworkshoppen

GOSH er officiel partner 
på makeup workshoppen

Beauty Camp arrangeres af UngEvent i samarbejde med ungdomsskolerne på tværs 

af Danmark. Alle ungdomskoler- og klubber vil være repræsenteret med en eller flere 

dygtige medarbejdere.

Gaver til jer

Arrangør

Hvad siger deltagerne?
I 2022 fik over 600 unge en uforglemmelig og unik oplevelse på en af de seks Beauty 

Camps. Vi har spurgt alle deltagerne hvad de synes - og de elsker det! Deltagerne 

giver Beauty Camp 4,5 ud af 5 hjerter.



CAMP 1
11.-13. februar 2023 (lørdag til mandag)

ungfaxe.dk usk.dk esbu.dk gribskov-ungdomsskole.dk

CAMP 2
13.-15. februar 2023 (mandag til onsdag)

CAMP 3
15.-17. februar 2023 (onsdag til fredag)

odder.ungdomsskole.info ungher.dk ungkolding.dk ungdomsskole.dk

Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole U N G  F R E D E R I C I A

fmus.dkunghedensted.dk ungfredericia.dkltu.dk brondby-usk.dk

Tilmelding
Der afholdes tre Beauty Camps i vinterferien 2023. Du kan kun deltage med din 

ungdomsskole. Her kan du se hvornår din ungdomsskole deltager på Beauy Campen og 

hvor du kan tilmelde dig. Du kan finde mere information om tidspunkter, pris, transport 

m.v. på din ungdomsskoles hjemmeside - det er også her du skal tilmelde dig!

Har du spørgsmål, så kontakt din ungdomsskole.


