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Dagens program 
10.30-10.45:   Velkomst og præsentationsrunde /ved Steffen Nissen Odense Centralbibliotek 

10.45-11.20:   Præsentation af projektet og spørgsmål /ved Kambiz K. Hormoozi OC 

11.20-11-25:   Pause 

11.25-11.50:   Debatteater: Devising – Performance  

/ved Inge-lise Neerholt og Martin Mandrup Dramaskolen i Odense  

11.50-12.15:  Bordet rundt: Bibliotekerne: Thisted, Glostrup Odense,  

Elsesminde Produktionshøjskolen; VUC: 

- Hvad er jeres umiddelbare forventninger til projektet? 

12.15-12.45:   Frokost: Sandwichs og vand 

12.45-13.20:   Idégenerering Debatarrangementer /ved Charlotte Brandt Dale OC 

  - Hvordan har I tænkt jer at arbejde med aktiviteterne i projektet? 

13.20-13.30:   Opsamling /ved Steffen Nissen/Kambiz Hormoozi 

 

 
 
Sammenfattende resumé af dagen 
Efter velkomsten og præsentationsrunde ved alle samarbejdspartnerne og deltagende biblioteker blev projektets 

baggrund, mål og formål præsenteret til alle deltagende. 

 

Et andet formål ved dagen var idégenerering vedr. hovedaktiviteter i projektet:  

 

1. Debatteater  
2. Debatarrangementer 
3. Næste skridt 

 

 

Ad 1 Debatteater:  
Her blev metoden Devising – Performance præsenteret af Dramaskolen Odense ved Inge-Lise Neerholt og 

Martin Mandrup.  

 

Oprindeligt havde projektet forstillet sig to gange 6 ugers-forløb i samarbejde med eleverne fra Elsesminde 

Produktionshøjskole samt VUC Odense et 6-ugersforløb i foråret 2015 og et i efteråret 2015. Men da budgettet var 

reduceret drastisk, så nøjes vi med kun et 6-ugersforløb i efteråret 2015. Her præsenterede så Dramaskolen 

forløbet, der var udviklet for Odense. Herefter blev de andre deltagende biblioteker og de deltagende skoler spurgt 

om realisering og udførelse af modellen.  

 

Så gik dialogen i gang: 

Der kom flere alternative modeller på tavlen: 

- En komprimerede model (5 uger; 2 gange om ugen; plus en weekend) 

- Udvælgelsesmetoden a la X-Factor/audition blandt eleverne på skolerne. Dernæst de udvalgte oplæres og 

kan komme ud til de deltagende biblioteker. 

- Fastholdelse af den oprindelige model 

- Tidspunktet: september og/eller oktober; ulempen ved september er at uddannelsesforløb starter (ved 

produktionshøjskolen); ulempen ved oktober er efterårsferien. Det skal koordineres med skolerne 

- Der udarbejdes et ”mønsterkurs” i Odense; erfaringer herfra videregives til tilsvarende elevgrupper i 

Glostrup og Thisted.  Krav til antal deltagelse i oplæringsforløbet: Min. 10 max 15 elever. 

 

Bekymringer:  

- Om de deltagende elever – som er udsatte unge – kan overkomme opgaven var der delte meninger om. 

Men enigheden var, at det ikke er så en umulig opgave at finde unge til det formål, da projektets målgruppe 

er breder end alene de to deltagende skoler i projektet.  

- Spørgsmålet om location blev også hurtigt drøftet: Altså hvor skal aktiviteterne skal foregår: Altså i vante 

miljøer eller hvor som helst f.eks. ind på gå gaden?  
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- En profilbeskrivelse hvad det for en unge/skuespiller ønskes til formålet, da kan være problematik 

angående at finde de rette personer til formålet 

- Som konsekvens kan overvejes om at inddrage HF- Odense FLOW (en treårig uddannelse med linjefag i 

musik eller teater).  

 

Beslutning: For at drøfte den videre fremgangsmåde inviterer Kambiz OC’ projektgruppen og alle tre 

deltagende skoler til et workshop hos Elsesminde Produktionshøjskole efter påsken. Martin udarbejder et eller 

to forslag, der passer ind i projektets nye virkelighed. 

 

 

Ad 2 Debatarrangementer: Sammenskrivning: Til inspiration 
 

Efter den anden Idégenerering kom der flere forslag til inspiration på følgende 4 områder: 

 

1. Hvilke emner/temaer kan debatteres? 

- Hvor kan jeg ytre mig – hvor det betyder noget? 

- Er der et forum for mig? 

- Hvordan bliver jeg hørt? 

- Hvorfor siger ”Demokratiet mig ingenting”? 

- Hvad er et godt parti – et dårligt parti? 

- Uddannelse 

- Fattigdom><Rigdom spørgsmål vedr. fordeling af værdier 

- Tema der er relateret til sted: Politi, arresthuse, ungdomsklubber, dramaskolen 

- Hvordan tager man stemme! 

-  

2. Hvilke profiler/fagpersoner mm. er inspirerende, som del af debatpanel? 

- Ikke for gammel debattør 

- Rollemodeller (tidligere udsat) – mønsterbrydere gerne med uddannelse 

- Udsatte unge og deres forældre kan deltage i mødet 

- Professionelle der arbejder med de unge evt. social arbejdere 

- Et panel sammensat af forskellige debattører 

- Folk der selv på vej – det må stadig godt være svært for dem 

- Kunstner med kompetence for et debatpanel (en person der trækker) 

- En underholdende vinkel (Mimik + debat) 

- Kendis, Muslim, tidligere indsat, Zornig Andersen 

 

3. Hvilken form har debatarrangementerne? Hvordan kan debatarrangementerne afvikles? 

- Panel, veksling mellem plenum og arbejdsgrupper – alle i spil 

- Rap/koncert, Forumteater, VIP arrangement, Historiefortælling; Kønsopdelt 

- Digitalt (Facebook + skriveværksted) 

- Skriveværksted (Fysisk) 

- Lounge (på samme niveau – gerne i en cirkel): Intet publikum, kun deltagere – ”Salon” uformelt – direkte 

nærvær se hinanden i øjnene ikke uden iscenesættelse) 

- Slutprodukt? YouTube, Video, noget for at præsentere for andre unge f.eks. musik  

 

4. Hvem er ordstyrer og hvorfor? 

- Unge for unge: Samme sprog, så de forstå hinanden fra gruppen  

- Rollemodeller Fyn 

- Kendt ung – ”kendis” 

- Unge journalister, Skuespillere, Politikkere 

- Filmanmelder 

- Moderate imamer 

- En uden dagsorden 

- En coach – kan stille åbne spørgsmål 
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Forslag: Samme spørgsmål bliver spurgt af de unge (Hvem? Odense’ projektgruppe) 

 

Ad 3 Næste skridt: 
- Udarbejdelse af projektplan (Hvem? Kambiz) 

- Koncept beskrivelse for debatarrangementer (Hvem? Thisted, Glostrop og Odense) 

Datoer for afvikling af forårsarrangement (Hvem? Thisted, Glostrop og Odense) 

- Konceptbeskrivelse for debatteater 

Datoer for afvikling efterårsarrangementer (Hvem? Thisted, glostrop og Odense) 

- Markedsføringsmaterialer (Hvem? Kambiz i samarbejde med deltagende biblioteker og Kreativ Grafisk) 

- Kusk konferencen den 18. marts 2016 (Alle, Hans og Kambiz) 

- Indkaldelse til møde vedr. drøftelse af den videre fremgangsmåde ved teaterforum: Inviterer Kambiz OC’ 

projektgruppen og alle tre deltagende skoler til et workshop hos Elsesminde Produktionshøjskole efter 

påsken. Kambiz koordinere det med Britta. 

- Eleverne bliver spurgt om deres ønsker og behov vedr. aktiviteter (Hvem? Odense’ projektgruppe) 

- Martin / Inge-lise (Dramaskolen) udarbejder et eller flere forslag, der passer ind i projektets nye 

virkelighed (i pingpong med Kambiz/Odense’ projektgruppe) 

- Næste møde hvor alle deltager: Efterår 2015: + Midtvejsevaluering (Hans og Kambiz) 

 

 

 

For deltagere på selve dagen se listen herunder: 

Referent: Kambiz Kalantar Hormoozi 
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Deltagerlisten på selve dagen: Projektet: ”Ta’ nu stilling” – Meningsdannelse på bibliotekerne  

Navn og organisation Organisering Kontaktoplysninger 

Frank Nørregaard 

Bibliotekschef 

Glostrup Bibliotek 

 

Styregruppen  

 

 

Projektgruppen' 

1. Peter Storm Hansen og  

2. Bjarne Nordberg Pedersen 

Glostrup Bibliotek 

Kildevældets Allé 5 

2600 Glostrup 

Tlf. 4323 6820 

fn@glostrupbib.dk 

Mobil: 3028 1522 

psh@glostrupbib.dk  

bnp@glostrupbib.dk  

Vibeke Lose Knudsen 

Biblioteksleder 

Thisted Bibliotek 

 

Projektgruppen: 

 

Styregruppen 

 

 

 

Projektgruppen: 

1. Vakant 

2. Vakant 

VLK@thisted.dk 

Thisted Kommune  

Thisted Bibliotek  

Tingstrupvej 19 

7700 Thisted  

Direkte 9917 2801 

Mobil: 2045 6947  

Steffen Nissen 

Sekretariatschef 

Odense Centralbibliotek  

 

Styregruppen 

 

 

 

Projektgruppen 

1.Vita Larsen 

2. Jette Blåsted 

3. Charlotte Brandt Dale  

Odense Centralbibliotek,  

Østre Stationsvej 15 

5000 Odense C 

Tlf. 6551 4402 

Mobil: 5154 4402 

 

Elseminde Produktionshøjskole 

(Helle Hansen)  

Pædagogisk leder 

 

 

 

 

 

 

 

Projektgruppen:  

Britta Baarstrøm, Lærings-vejleder på 

Servicegården. Elsesminde Odense 

Produktions-Højskole 

Tlf. 24 49 22 26  

E-mail. hh@elsesminde.dk 

 

 

Sanderumvej 117 

5250 Odense SV 

tlf.: 66 17 08 43 

Direkte tlf.: 23 80 38 89 

 

VUC Odense 

(Grethe Bjært)  

Afdelingsleder 

 

 

Projektgruppen: 

Randi Sørensen. Lærer 

Tlf. 3068 0218 

gbt@vucfyn.dk  

rso@vucfyn.dk  

 

Kambiz K. Hormoozi 

Odense Centralbibliotek 

 

Projektleder 

Odense Centralbibliotek,  

Østre Stationsvej 15 

5000 Odense C 

Tlf. 6551 4402 

Mobil: 5154 4402 

Daglig leder formand, Odense 

Dramaskole  

Inge-Lise Neerholt 

Odense Dramaskole 

 

 

 

 

 

Konsulenter: 

Tina Storm Thomsen, instruktør på 

Odense Dramaskole 

Martin Mandrup, instruktør på 

Odense Dramaskole. 

Odense Dramaskole, 

Ørstedsgade 12 

inge-lise@odense-dramaskole.dk 

Mobil: 2163 9641 

http://www.odense-

dramaskole.dk/  

 

Hans Elbeshausen Evaluator Det Informationsvidenskabelige 

Akademi 
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