
Ung Cancer 
Festival tillbaka 
till Malmö
För andra året i rad återvänder 
Ung Cancer Festival till 
Malmö! Under denna unika 
festival samlas 200 unga vuxna 
cancerberörda för en helg där 
gemenskap, värme och stöd 
står i centrum – inte 
sjukdomen. 

Mellan den 3–5 november gästas Clari-
on Malmö Live åter igen av Ung Cancers 
årliga nationella mötesplats, Ung Cancer 
Festival. Evenemanget, som är ett av värl-
dens största i sitt slag, är helt kostnadsfritt 
för de cirka 200 deltagarna och bjuder 
på ett fullspäckat schema med aktiviteter 
skapade för att passa allas unika behov. 

     Förutom yogapass, silent disco, dans 
och e-sport bjuds deltagarna också på 
föreläsningar av profiler som Charlie 
Söderberg och Leo Razzak. Medlemmarna 
ges även möjlighet att träffa psykologer 
och sexologer, få information om sjukpen-
ning eller prata med en adoptionskonsult. 
Och mycket, mycket mer. På kvällen är det 
musik, mat och sedan fest!
     Ung Cancer Festival har alltid och ska 
alltid vara en plats där organisationens 
medlemmar som lever med eller nära 
cancer erbjuds ett avbrott från sin vardag. 
En plats där de kan känna sig inkludera-
de snarare än exkluderade. En plats där 
de kan dela med sig av sina upplevelser, 
få något tillbaka och känna att de inte är 
ensam. 
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     – Den här helgen betyder mycket för 
Ung Cancer. Det är en unik möjlighet för 
oss och våra medlemmar att under ett par 
dagar bara få skratta, gråta och finnas till 
för varandra, säger Ante Nordqvist med-
lemsansvarig i Ung Cancer. 
     I samband med helgen sker också ett 
tillhörande evenemang som är öppet för 

allmänheten. På lördagen den 4 november 
anordnas en så kallad Charity Market på 
Clarion Malmö Live där det finns möjlighet 
att pärla Fuck Cancer-armband, köpa Ung 
Cancers kläder, målning för barn samt en 
vernissage med konstverk målade av barn 
som behandlas på Sahlgrenska och Lunds 
sjukhus.

        Den här helgen betyder mycket för Ung 
Cancer. Det är en unik möjlighet för oss och 
våra medlemmar att under ett par dagar bara 
få skratta, gråta och finnas till för varandra.

Ung Cancer
Norra Allégatan 7
41301 Göteborg
ungcancer.se

För mer information kontakta:
 
Henrik Kjellberg, 
presskontakt Ung Cancer
henrik@ungcancer.se
076 – 308 58 76

Ung Cancer
Ung Cancer är en ideell organisation som grundades 2010. Vi arbetar 
för att förbättra levnadsvillkoren för unga vuxna cancerberörda 
(drabbade och närstående) i åldrarna 16–30. Vi skapar mötesplatser, 
ger personligt stöd, rehabiliterar, informerar och debatterar för att 
ge unga vuxna cancerberörda så bra förutsättningar som möjligt. Det är 
vi som säger Fuck Cancer. Mer information finns på www.ungcancer.se
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