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Vi har valgt at beskæftige os med scenariet: ”Flygtningestrømmen til Europa 2015-2016”, som er aktuelt og relevant både for eleverne og samfundet som helhed. 

Aktiviteterne er forgået både på dramaskolen Odense, bibliotekerne samt VUC-Odense. Selve ”dramaforløbene og øvelserne har fundet sted på dramaskolen og 

dialogspillet/stykket lokalt sammen med deltagende partnere og unge i projektet. 

I forløbene og stykket er deltagerne og publikummet bestået af eleverne og kursisterne fra deltagende bibliotekers allerede eksisterende netværk - hovedsagligt 

produktionshøjskoler og VUC-Odense. 

Alle aktiviteterne er foregået i dagtimerne inden for projektdeltagernes officielle åbningstider. 

Af praktiske årsager1 har vi ændret strategien med hensyn til at rekruttere unge som frivillige fra selve oplæringsforløbene, der skulle være med til at opføre 

dialogspillet/stykket for andre på bibliotekerne eller andre oplagte steder i byen for offentligheden. I stedet for det har vi arbejdet på at inddrage elever fra Odense 

dramaskolen smat ungdomsuddannelserne, som både havde overskud, lyst og tid til at deltage i projektet. Vi i fælleskab med samarbejdspartnerne besluttede, at det 

kommende dramahold skulle lave stykket kun for klassekammerater på deres respektive skoler samt for andre produktionshøjskole elever fra Thisted og Glostrup på de 

respektive biblioteker. Det lykkedes at inddrage i alt 6 elever/kursister, heraf 5 fra Dramaskolen Odense og 1 fra Elsesminde Odense. Dér hvor vi manglede karakterer til at 

være med i dialogspillet/stykket har vi spurgt publikummet eller de professionelle på stedet om deltagelse – altså med en hurtig intro til rollen/e. Det er en god måde at 

inddrage publikummet i stykket og dermed i debatten! 

Det er vigtigt at have en instruktør i drama, der kan lede processen – både hvad angår dialogspillene, fremprovokationen af debatten og afslutning af stykket på en naturlig 

måde. 

Her kan der ses en smagsprøv for Drama fra VUC-Odense d.1.12.15: https://youtu.be/0M0arA_WnY8 

Programmerne indeholder: 1½ timers forløb med opbygning af stykket og debat + to timers øvelse og forberedelse før opførelsen. Beskriv og øv scenariet/situationen så 

meget nu det kan lade sig gøres:  

For projektets vedkommende er ”location/scenen”: hovedbanegården i København: Hver enkelt skuespiller får et klart formål og perspektiv, de skal forsvare – og da de alle 

er mere eller mindre forskellige, og vil forskellige ting. Situationen er præget af konflikter, der både er politisk funderet, juridisk problematisk og kulturelt (og religiøst) 

                                                      
1 I den oprindelige plan kunne Dramaskolen Odense, der havde ansvaret for igangsættelse og udførelse af projektets dramadel, tænke sig et forløb på ca. 40 timer med et blandet hold på 15 
elever/kursister fra både VUC og Elseminde, der først skulle rekrutteres frivilligt. Og dernæst skulle de opføre stykket for offentligheden på bibliotekerne eller i det åbne byrum. Det vil have været 
den optimale situation. Efter etablering af kontakt mellem partnerne i projektet viste det sig, at der er vanskeligheder ved at gennemføre den forslåede plan. VUC-Odense begrundede det med 
kursisters sårbarhed mht. at kunne opføre en forestilling for offentligheden. Herudover er der lovbestemmelser, som VUC er underlagt i forbindelse med kursisternes deltagelse i en 
sammenhænge forløb med forskellige fag så som dansk, samfundsfag, matematik og engelsk. Elseminde Odense havde samme begrundelse som VUC angående deres elevers sårbarhed og 
har også fulgt VUC-Odense bud på at gribe opgaven/dramadelen på en anderledes måde. Nemlig om at Dramaskolen Odense lavede en kortere forløb/øvelser for eleverne uden at de skulle 
præstere noget for offentligheden. Men det skal ske kun for deres eget hold og i de trygge omgivelser, som de er van til. Derfor udvalgte både VUC og Elseminde to hold, der hvert for sig skulle 
gennem et kortere forløb end den oprindeligt planlagte forløb. I håbet om at nogle få af dem vil deltage i opførelsen senere. Mere om det se næste side: ”Korte bemærkninger”. 

https://youtu.be/0M0arA_WnY8
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kompleks.   Aktører på scenen: Flere skuespillere i rollerne som ikke-registrerede ’immigranter’/flygtning, ’registreret immigrant’; pendler (der ikke vil/kan hjælpe med 

penge/ressourcer); frivillige hjælpere, der står parat med hjælpepakker, flere der ikke vil have ’immigranterne/flygtningene ind på hovedbanen: ansat ved Kbh. banegård, der 

først får besked på at de frivillige hjælpere godt må være der – og derefter at de ikke må være der og får dem fjernet ved hjælp af politiet: politibetjente, tolk, tv2-folk: journalist 

og kameramand. 

Aktiviteter ved dramadelen September 2015 - februar 2016  Antal deltager  

 
 

Ungdomsuddannelser/biblioteker 

 
introerne 

 
dramaforløbene 

 
I alt 

VUC-Odense, Odense Bibliotekerne 25* 50 75 

Elsesminde Odense, Odense Bibliotekerne 12* 12 24 

Thy Produktionshøjskole, Thisted Bibliotek 30* 30 60 

Glostrup Albertslund Produktionshøjskole, Glostrup Bibliotek 100* 100 200 

I alt 167 192 359 

 
Anmærkninger: Der er i alt afholdt: 2 introer til dramaforløbene samt 2 afslutninger på dramaforløbene i Odense. Introerne er forgået på de omtalte 

ungdomsskolerne, mens alle dramaforløbene er afholdt på Dramaskolen Odense. Dog er afslutningen på dramaforløbene foregået henholdsvis på dramaskole 

og VUC. 

* Der deltog 17 kursister (Ungforløb2 på VUC) ud af de 25 både til introen på VUC-Odense og selve forløbet (4 gange af i alt 12 timer på dramaskolen Odense) 

samt to timers afslutningen med Drama/ Devising – Performance og overrækkelse af kursusbeviser på VUC. Ved afslutningen deltog de 17 oprindelige 

kursister samt 33 andre kursister fra VUC. 

*** Der deltog 12 kursister fra Elsemindes musikværksted til både introen (på Elseminde skolen), sleve forløbet og afslutningen (på dramaskolen). 

Dramaforløbet for Elseminde bestod af 4 gange af i alt 8 timer + en afslutning på ½time på dramaskolen Odense. Elleres vil regnestykket være således: For 

VUC-Odense: Gennemsnitlige deltagelse pr. gang12 kursister x 4 gange = 48+50=98 For Elsesminde: Gennemsnitlige deltagelse pr. gang10 kursister x 4 

gange = 40 

**** Som optakt til dialogspillet d. 9. feb. 2016 har elever fra Thy Produktionshøjskole besøgt Asylcenter Hanstholm i januar 2016.  

****Som optakt til dialogspillet d. 22. feb. 2016 har elever fra Glostrup og Albertslund (GAP) besøgt Glostrup Biblioteket til 3 andre temadage, som igen bruges 

til som optakt til deres demokrati uge i uge 9. 2016. 

                                                      
2 UNGEFORLØB er et tilbud til unge, der endnu ikke ved hvilken uddannelse, de skal vælge og som mangler grundlæggende faglige, personlige og sociale kompetencer i forhold til at blive 

optaget og ikke mindst blive fastholdt i ordinær uddannelse. Formålet med forløbet er, at tilbyde unge der ikke umiddelbart kan optages på en ordinær uddannelse et undervisningstilbud, der kan 
ruste dem til at honorere de faglige, almene og personlige krav de mødes af uanset hvilken uddannelse de efterfølgende vælger. 
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Korte bemærkninger: Målgruppen er defineret som unge, der er bogligt svage, har manglende selvtillid og udviser lettere afvigende adfærd. Dette kan skyldes 

forskellige faktorer så som omsorgssvigt, fysisk eller psykisk lidelser, dårlige skoleerfaringer eller at være droppet af systemerne på en eller anden måde. 

Derfor har der været svært at få gruppen fra VUC-Odense/ungeforløb til at præstere noget for nogle andre end deres egne holdkammerater. Hvad angår 

dramaøvelserne for eleverne fra Elsesminde, der var bedre fungerende end gruppen af unge fra VUC-Odense, var der ellers læreren, der begrænsede 

elevernes fremtidige deltagelse på grund af elevernes travlhed i deres eget forløb på produktionshøjskolen. Eleverne deltog i skolens musikværksted, og de 

skulle selv ud at spille i forskellige sammenhænge i byen. Til gengæld observerede vi ved begge dramaforløbene /øvelserne, at eleverne begynder at åbne sig 

og tør at ta’ stilling til diverse udfordringer i øvelserne samt at engagere sig i forløbet ved opførelse af forskellige roller i gruppen og for hinanden. Dette træk 

blev helt synligt, da eleverne selv skulle improvisere roller og historier på scenen, hvorefter de skulle have feedback og en analyse af de selvopfundne historier, 

karakterer og roller. 

 

Dramaforløb og afslutning: Dialogspil: Emnet for drama: Flygtninge 
tilstrømning september og december 2015 VUC-Odense 

 
Intro: d. 8. september 2015: 10.00-12.00 Antal deltager: 17, Sted: VUC-
Odense;  
Dramaforløb: 4 gange tirsdage: 15/09 + 22/09 + 29/09 + 27/10 2015:  
Alle dage 10.00-13.00 Antal deltager: Samme hold: 17 kursister pr gang 
Sted: Dramaskole Odense 
Afslutning: d. 1. december 2015: 10.00-12.30, Antal deltager: 57 Sted: 
VUC-Odense 

Dramaforløb og afslutning: Dialogspil: Emnet for drama: Flygtninge 
tilstrømning oktober- november 2015 

 
Intro: d. 21. oktober 2015: 13-15, Antal deltager: 12 Sted: Elsesminde 
Odense 
Dramaforløb: 4 gange onsdag: 28/10 + 4/11 + 11/11 + 18/11 2015:  
Alle dage 13.00-15.00, Antal deltager: Samme hold: 12 elever pr gang Sted: 
Dramaskole Odense 
Afslutning: d. 18. november 2015: 15.00-15.30, Antal deltager: 12 elever  
Sted: Dramaskole Odense 
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Drama-dialogspil: Thisted januar-februar 2016  

 
Intro: Thisted Bibliotek i samarbejde Thy Produktionshøjskole + Besøg 

på Asylcenter Hanstholm i januar 2016.  

Dramaopførelse: d. 9. feb. 2016: 10.30-13.30 – debatten blev forlænget 

med en tim mere efter elevernes ønske, antal deltager: 30 Sted: Thisted 

Bibliotek 

Drama-dialogspil: Glostrup januar-februar 2016 

 
Intro: Glostrup Bibliotek i samarbejde med Glostrup Albertslund 
Produktionshøjskole, 
Dramaopførelsen: d. 22. feb. 2016: 10-11.30, antal deltager: mere end 100 
Sted: Glostrup Bibliotek 
 

 
For billederne og mere se Facebooksiden: https://www.facebook.com/groups/1403769543276797/ + Projektbanken: http://projekter.kulturstyrelsen.dk/projekt/ta-nu-stilling-meningsdannelse-pa-bibliotekerne  
 
 
 

         

https://www.facebook.com/groups/1403769543276797/
http://projekter.kulturstyrelsen.dk/projekt/ta-nu-stilling-meningsdannelse-pa-bibliotekerne

