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Verdensspejl  
Evaluering og fælles middag 10.september 2013 i Cafeen, Gøglerskolen 

(Ref.: der var enkelte kommentarer, som jeg ikke fik sat afsender på. Dem har jeg indsat 

i parentes). 

Tilstede: Jeanette Westh, O3V; Susanne Pascal, O3V; Monisha, Safran huset; 

Dwayne Henzel, Cocovat; Jens Madsen, Genvej til Udvikling; Jimmy Mukhayesango, 

O3V/ Verdensspejlet; Jørgen Mørck, AIF/LO; Vera Teglgaard, Kologh Naba; Belinda 

Jeganathan, O3V; Cheikhou Diarra, O3V/ Verdensspejlet; Lamin, Gambiansk 

Forening; Bo Hamburger, AIF/LO; Bente Madsen, DMFA; Jakob, fotograf; Ida, 

fotografdatter; Tine Nordkild, O3V; Susanne, DIB; Sara, DIB; Bjarke, DIB; Elisabeth, 

DIB; Sara, Verdensspejlet, Gitte Storm, Gøglerskolen, Abdou Abman, Amicale 

Senegalais; Fatumata Abman, Amicale Senegalais, Sonja Salminen, O3V (referent). 

Bente, DMFA: Det var rigtig godt. Godt at være med. Jeg fik meget ud af det. Det var 

1.gang DMFA var med til et arrangement. Vi fik økonomisk noget ud af det. Vi fik 

formidlet vores sag. Kom i snak med folk og fik skabt kontakter. Vi havde en bod med 

mad. Der var udsolgt efter fire timer. Det gav en pæn donation til at sende videre. 

Jens, GtU: Det generelle billede er, at det var et super arrangement. Der var lagt et 

stort stykke arbejde. Det var det dobbelte med lyden, at den skal skabe stemning, men 

man får også problemer med at kombinere salg og lyd. Der er lydfølsomme mennesker. 

Det er svært at sælge og tale samtidig. Placeringen af teltene var problematisk. Der 

burde have været fokus på at skrue ned i pauserne. Derudover var der et problem i 

forhold til at få ordentligt lukket ned ved slutningen af arrangementet. Der har også 

været fremsat den kommentar, at når boderne skal betale kr. 200, hvorfor skal 

musikerne så lønnes? Alle skulle betale kr. 200. Ellers en stor cadeau! 

Jimmy, O3V: Det er rigtigt med lyden. DJ’en skulle skrue ned i pauserne mellem 

numrene. 

(lydmanden var vist lidt tunghør) 

Bo, AIF/LO: De to parter salg og musik, skal slet ikke være så tæt på hinanden. Det 

ville have været bedre med to telte i hver sin ende. 

Susanne, O3V: Det var også meningen fra starten. Brandmyndighederne tillod det 

desværre ikke. Niveauforskellene gjorde, at teltene ikke kunne flyttes længere fra 

hinanden. 
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Lamin, Gambiansk Forening: Det var et rigtig godt arrangement. Det var også 

første gang for os. Vi lavede lidt for meget mad. Det ville være bedre med hele dagen 

til at sælge. Vi fik et overskud på salget. Det gik også fint med salget af tøj og ting. Vi 

skulle dog forklare folk, hvor vi var. Der var ikke skiltning nok. Ja, musikken skaber 

stemning. Det kunne være godt med en større plads, så vi ikke var så indelukket. 

Jeanette, O3V: Der er nogle, som har talt om at lave arrangementet igen, men på et 

andet sted. 

Gitte, Gøglerskolen: Det kunne være på Brobjergskolen ved Musikhuset. 

Jakob, fotograf: Man kunne også have forskellige arrangementer på 2. og 3.etage i 

U-huset. Så kunne folk gå på opdagelse i gården og i forskellige huse og etager 

gennem snørklede gange. 

Jimmy, O3V: Oplæggene kunne jo flyttes fra cafeen til et andet lokale. Men der er 

også noget med afstand, når man flytter aktiviteter fra et sted til et andet. 

Susanne, O3V: Man kan komme til at sprede arrangementet for meget. Det er svært 

at praktiske årsager, for vi kan jo ikke holde øje med alle steder. Eventuelt kan vi gøre 

det en anden gang. 

Jakob, fotograf: Det er jo fantastiske lokaler her i gården. 

Jens, GtU: Desværre kom der ikke så mange til foredragene heroppe i cafeen. Det var 

et problem, at der ikke kom publikum nok. Vi måtte flere gange ud at skaffe 

publikum, fordi der kun var en mødt op. Måske handler det om, at der var festuge. 

Cheikhou, O3V: Vi skal nok ikke have to aktiviteter på samme tid. 

Jeanette, O3V: Vi kan også udvide programmet, så at alle får plads ved at sprede det 

lidt mere ud over to hele dage. Vi kunne også skilte mere. Desværre fik vi ikke tid til 

at gøre det så godt, som vi ville. Der skal en hel deltidsmedarbejder til at lave PR og 

skiltning.  

Bente, DMFA: Folk kommer i festugen pga. mad, musik og dans. 

Jeanette, O3V: Man kan også målrette sine foredrag. 

Jens, GtU: Ved mad-festivalen i Tangkrogen havde de sat telte op til 100 personer, 

hvor de holdt foredrag i. Det kunne de sagtens trække. 
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Bo, AIF/LO: Der betalte de også 100 kr. i entré, så det er virkeligt interesserede 

mennesker. Det er et meget anderledes arrangement. Ved vores hopper publikum af 

og på. 

Jens, GtU: Musikken virker også samlende på publikum, dans lige så. 

Markedsføringen kunne gøres bedre. 

Cheikhou, O3V: Det er sværere at reklamere for foredrag, fordi det er meget 

anderledes end dans. 

Susanne, O3V: Ved alle de store Images-festivaler kommer der altid meget få til 

foredrag. Det er musikken og maden, der trækker publikum. Når der kommer 5-10 

mennesker, er det faktisk et okay antal. Vi kan ikke bare cutte foredragene fra, fordi 

vi har ansøgt Danidas Oplysningsbevilling om midler. Måske skal vi bare målrette 

foredragene lidt mere. 

Lamin, Gambiansk Forening: Måske kunne man afholde foredrag med mikrofon på 

scenen. 

Jeanette og Jimmy, O3V: Man kunne lave en slags teasere fra scenen, så alle 

bemærker, at nu er der foredrag. 

Bente, DMFA: Jeg fortalte folk direkte, at nu var der foredrag. 

Jeanette, O3V: Formidling og oplysning er ikke kun foredrag. 

Sonja, O3V: Det er helt almindeligt, at foredrag om udviklingsprojekter og udvikling i 

almindelighed kun trækker få folk. Til de fleste af foredragene kom der mellem 3-5 og 

op til 28 personer. Så i gennemsnit er det ganske godt klaret med så mange foredrag 

over en weekend. 

Bo AIF/LO: Man går lidt afsides for at høre et foredrag. 

Lamin, Gambiansk Forening: Vidste folk godt, at der var foredrag oppe i cafeen? 

Jimmy, O3V: Man kunne også have en kort livlig paneldiskussion på scenen. Det har 

jeg været med til flere gange. Vi kunne sagtens have stemmer fra scenen. Det skal vi 

måske næste gang. 

Jakob, fotograf: Man kunne også lave en opdeling på Asien, Sydamerika, Afrika. 

Cheikhou, O3V: Det kræver mange lokaler. Susanne, O3V: … og meget arbejde. 

Bente, DMFA: Det var sjovt at kontakte folk og ikke at være pakket ind i et rum. 
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Ada Mortensen, forening: Fantastisk, fantastisk, fantastisk. Det var fedt, at det var 

så mangfoldigt. Der var rigtig mange aktiviteter og et stort program. Min søster var 

helt overvældet af at se så mange forskellige mennesker samlet et sted. Det havde hun 

aldrig set før. Jeg foreslår, at vi holder arrangementet over tre dage, hvor vi lukker 

søndag med et mindre program der. 

Lamin, Gambiansk Forening: Det var rigtigt spændende og hyggeligt. 

Jakob, fotograf: Ja, det var et godt arrangement. Kanonfedt. 

Bo, AIF/LO: I dag er starten på det næste, vi laver. 

Gitte, Gøglerskolen: Nu kom jeg kun et smut om søndagen, men jeg manglede et 

sted at sidde ned og spise den mad, som jeg købte. 

(Bordene var pakket ned flere gange om søndagen pga. regn, men ellers var der stillet 

flere borde op langs Gøglerskolens sal, hvor folk sad og hyggede sig og spiste og drak. 

Ind imellem kom der et par biler, som skulle forbi, så måtte vi flytte folk og borde). 

Susanne, O3V: Arrangementet gik godt i forhold til naboerne i gården. Det var fedt, 

at Gøglerskolen ville samarbejde med Verdensspejlet. 

Gitte, Gøglerskolen: Desværre faldt Verdensspejlet sammen med et andet 

arrangement, som vi deltog i. Hvis vi ved det noget før, så bliver det noget lettere at 

planlægge, så eleverne og lærerne kan deltage mere aktivt. 

Susanne, O3V: Desværre var Great Coffee ikke med. Det kunne ellers have været 

godt. 

Gitte, Gøglerskolen: Vi skal ikke lave arrangement som starter før efter kl. 15-16 

om fredagen pga. parkering. Eventuelt kan vi starte om fredagen om aftenen. 

Henzel, Cocovat: Jeg forventede flere besøgende. 

Gitte, Gøglerskolen: Smøgen bag salen kan anvendes til at skabe souk-stemning 

[=open-air marketplace or commercial quarter in Middle Eastern and North African 

cities: bazar]. Det vil jeg gerne foreslå til næste år.  

(Vi måtte ikke bruge den bageste gård for brandmyndighederne, fordi der kun var en 

vej ind og ud.  

Bo, AIF/LO: Ridehuset er for dyrt nu, ellers kunne vi jo bruge det. 
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Susanne, O3V: Det er svært at gøre hyggeligt, og det er alt for stort. Jeg har masser 

af erfaringer med at lave julemarked der. Brobjergskolen er også en mulighed, men 

det er svært at trække folk derover. 

Gitte, Gøglerskolen: På Brobjergskolen er der Børnekultur og Opgang2. 

Jens, GtU: Antallet af publikum var tilfredsstillende. Kendte mennesker trækker 

selvfølgelig flere til. Fx kan en kendt konferencier trække flere folk til. Som et 

trækplaster. 

Bente, DMFA: Så bliver det bare svært at være den kedelige, der kommer med et 

foredrag efter. 

Jeanette, O3V: PR og skiltning skal have mere fokus. Vi skal i gang lidt tidligere, det 

vil også give mere publikum. Måske have en frivillig, som kun har den opgave. 

Susanne, O3V: Eventuelt mere samarbejde med festugen lidt tidligere, så kan vi også 

ansøge om midler fra dem. 

Bo, AIF/LO: Jens Folmer, lederen af Århus Festuge var inde og kigge. 

Jimmy, O3V: Ja, han sagde, at det var mangfoldighed på en lille plads. Han syntes, 

at det var et godt arrangement. 

Henzel, Cocovat: Vi er tilfredse. Marley Coffee, sustainable coffee vil gerne være 

sponsorer til festivalen næste gang. 

(Det kunne være godt med flere sponsorater. Gerne nogle der har en relevans. Århus 

Festuge er opbygget via sponsorater. Vi kan søge midler hos festugen). 

Abdou og Fatumata, Amicale Senegalais: Det var et godt initiativ, som vi var 

glade for at være med i. Det var ikke så godt at være i et lukket område. Det kunne 

være bedre med et større område. Fx kunne vi være i gågaden, på Lille Torv ved 

Magasin, på græsset ved Musikhuset eller i Ridehuset. Gerne et sted, hvor der 

kommer mange mennesker. Det var ikke godt med et lukket område. Det var 

hyggeligt. Det kunne være bedre med tre telte. Et til spisning, et til musik og et til 

salg. Vi vil gerne være med igen. Det var godt, at vi lærer hinanden at kende ved 

sådan et arrangement. Skal arrangementet ligge sammen med festugen? Er vi 

afhængige af det? Vi konkurrerer jo med alle andre aktiviteter. Hvis vi havde en fast 

dato i løbet af året, så havde vi en fordel. Så kan vi gøre os selv mere kendte rundt 

omkring i byen. 


