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Projektbeskrivelse: 
 

Lokalsamfund: Mindst fem forskellige med egen skole 

Kommune: Sønderborg 

Projektholder: Landsbyforum 

Projekttype: Kultur 

  

Projektets titel: Internationalt kulturmøde i øjenhøjde 

Baggrund og formål: Global Kids er et dansk projekt, der i 15 år har styrket 
børns og unges globale kompetencer med besøg af 
ungdomskulturgrupper fra lande i det Globale Syd. 
Global Kids bygger på det værdifulde i det direkte 
møde mellem mennesker fra forskellige 
kulturbaggrunde, og besøgene organiseres i 
samarbejde med kommuner og skoler i Danmark.  
 
I Sønderborg har Global Kids i 2016 og 2017 
samarbejdet med Global House og kommunens 
afdeling for Kultur, Event, Idræt og Fritid - samt med 
skoler, kulturinstitutioner og frivillige kræfter - om 
kulturbesøg fra hhv. Kenya og Indien. 
 
Ambitioner: 
Projekt ”Internationalt kulturmøde i øjenhøjde” 
lægger sig tæt op ad mange af intentionerne i 
Kulturkompasset 2025. Det handler primært om 

 fokus på unge og deres viden om og 
holdninger til globale spørgsmål – specielt 
klimaforandringer 

 inddragelse af de mange nationaliteter, der 
findes i kommunen – i f.eks. skoler og sociale 
boligområder  

 inddragelse af borgere på lokalt niveau som 
arrangører, værtsfamilier m.m. - et 
bekendtskab, som nogle af de involverede vil 
huske mange år frem. 

 sundhedsfremmende effekt med bevægelse og 
fokus på ’verdensmad’ 

 muligheder for at komme ud i utraditionelle 
omgivelser og inddrage publikumsgrupper, der 

http://www.globalkids.dk/wp-content/uploads/2017/12/Layout-Global-Kids-beskrivelse.pdf)
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normalt ikke opsøger kulturtilbud 

 internationalt udsyn og styrkelse af 
kommunens internationale profil 

 samarbejde mellem forskellige aktører i 
landsbyer og mellembyer (skoler, foreninger 
m.v. ) samt i kommunen (Kultur, Event, Idræt 
og Fritid, House of Creativity og Global House). 

 introducere børn for internationalt Ny-Cirkus, 
der fusionerer fysisk, social og kreativ læring 
(evt. i samarbejde med Global Kids’ 
samarbejdspartner DUBAL - Danske Ungdoms 
og Børne Artisters Landsforening).  

 

Beskrivelse: 10 unge artister (12-22 år) fra kulturorganisationen 
Nafsi Africa i Kenya er i september-oktober 2019 på 
turné i Danmark. De unge artister kommer fra 
Nairobis slumområder og vil i workshops undervise 
danske børn og unge i akrobatik, musik og dans. De 
kommer desuden med en forestilling, der handler om 
klimaforandringer, som de oplever dem i Kenya. 
 
I Sønderborg vil gruppen turnere to uger til 
landsbyer, mellembyer og sociale boligområder. 
Aktiviteterne organiseres i tæt samarbejde med 
lokale skoler, organisationer og frivillige.  
 
Gruppen vil være privat indkvarteret hos familier i 
kommunen – som oftest hvor der er børn fra 
skolerne. I løbet af de to uger vil gruppen arbejde en 
dag (evt. en weekend) med elever og lærere på 
Idrætshøjskolen i Sønderborg. 
 
Praktisk: 

 Global Kids søger selv resterende 
finansieringsbehov hos andre donorer. 

 Global Kids organiserer den praktiske og 
indholdsmæssige forberedelse i samarbejde 
med gruppen i Kenya (visa, billetter, forestilling, 
workshops m.m.). 

 Global Kids organiserer transport af gruppen 
(bil og minibus). 
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 Indkvartering og fortæring organiseres af lokale 
arrangører og frivillige i kommunen (f.eks. 
familier fra skolerne). 

 Lokale arrangører har ansvar for at finde 
egnede lokaler til workshops og forestillinger. 
Global Kids medbringer eget lydudstyr, men i 
det omfang, der er brug for yderligere udstyr 
(f.eks. lyssætning) er det den lokale arrangørs 
ansvar. 

 

Aktivitets- og tidsplan: Oktober /November 2018: Landsbyforum laver aftaler 
med de interesserede skoler i samarbejde med de 
pågældende landsbylaugs bestyrelser.  
 
Foråret 2019: Skolerne laver aftaler omkring 
indkvartering og praktiske forhold ved 
arrangementerne 
 
September - oktober 2019: Global Kids med 10 unge 
artister (12-22 år) fra kulturorganisationen Nafsi 
Africa i Kenya optræder og laver workshops. 
  

Ressourcer og 
deltagere: 

Landsbylaug som kontaktled til de deltagende skoler, 
der selv er ansvarlige for arrangementerne med 
støtte fra frivillige forældre, lokale borgere. 
Forestillingerne er for alle generationer på tværs i 
landsbyerne. 

Kommunikation: Lokale web-sider, pylonerne, evt. flyers / plakater 
m.m. 

Budget: Ansøgning til borgerinitiativpuljen:  Kr. 30.000 kr 
 
Fordeling:   

 30.000 kr. kontant til transport, overnatning, 
diverse 

 
Landsbyforum vil lave nærmere aftaler med 
interesserede landsbyer med egne skoler som 
eksempelvis Svenstrup, Kværs/Tørsbøl/Snurom, 
Oksbøl, Adsbøl og Tandslet. 

Finansiering: Projektet er et samarbejde mellem Vidensby Global 
House; Kultur, Event, Idræt og Fritid; 
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Landdistrikterne; Boligområderne. Den kontante 
samlede udgift er 65.000 kr, hvoraf de 35.000 kr er 
finansieret af Vidensby Global House, Kultur, Event, 
Idræt of Fritis samt Boligområderne. 

Henvisning til 
udviklingsplan 

Alle landsbyer ønsker et højt aktivitetsniveau og 
aktiviteter på tværs af generationer. 

  

 
 


