
Opsamling på startmøde Verdensspejl Festival 
Torsdag den 9. april 2015 
 
Organisationer tilstede: MUNDU (koordinerende), Ubuntu Afro Community, CISU, IBIS, Denmark Lesotho  
Network (DLN), ICYE, Ingeniører Uden Grænser, LO – International, Genvej til Udvikling (GtU) 
 
Referent: Jane Bruslund 

 
1. Generel orientering om Verdensspejl Festival og de foreløbige 

planer for 2015 (se PowerPoint-slides sidst i dokumentet) 
 
Ekstra information (som supplement til PowerPointen):  
 
Verdensspejl vil foregå i Mølleparken.  
Fra fredag den 28. august til onsdag den 2. september.  
Denne gang i et mere officielt samarbejde med Aarhus Festuge. 
 
(OBS! Vi afventer stadig svar på støtteansøgning til Danidas Oplysningsbevilling, 
som forhåbentligt bliver vores hovedsponsor. Det kommer i løbet af april.) 
 
Organisationer kan melde ind på følgende områder: 
- Workshops 
- Oplæg 
- Boder 
- Madboder 
- Musik/shows 
- Aktiviteter særligt rettet mod børn/skoleklasser 
- Kunst: Vi kommer fx nok til at få en container til opbevaring, hvis sider 
kan tænkes ind i en kunsthappening af en slags. Derudover skal vi lave en 
kunstnerisk formidling af kulminationen på FN 2015-mål og post2015-
dagsordenen. Den umiddelbare idé er at genbruge det fælles værk fra 2013 på en 
eller anden måde, eventuelt en perleplade-workshop. 

 
 



For alle indslag gælder, at de skal kunne bære festival-formatet – dvs at folk vil 
komme og gå, og der vil være noget liv og larm omkring. Så altså korte, skarpe 
oplæg og inddragelse af publikum. Tænk i billeder, film, lyd, genstande og ikke 
bare enetale.  
 
Alle indslag må også meget gerne tænkes ind i Verdensspejl Festivals overordnede 
tema: GLOBALE LYSPUNKTER, som relaterer sig til Festugens tema: ”Lys – 
mere lys”.  
Mere om vores tanker om temaet og programindholder her: 
http://verdensspejl.dk/program/ 
Mere om Festugens tema her: http://aarhusfestuge.dk/da/nyheder/temaet-for-
aarhus-festuge-2015-bliver-lys-mere-lys/  

 
2. Input/idéer fra de fremmødte 

GtU og IUG: Det er oplagt at lave noget med solceller 
IBIS: Det vil være godt at lave et lounge miljø. Folk driver rundt i festugen og 
mangler tit et sted at sidde. Desuden vil det også være godt med musik sidst på 
eftermiddagen. Det trækker folk til.  
DLN: Ift Global garderobe, hvor børn kan prøve tøj fra hele verden: Lad børnene 
selv tage billeder med deres telefoner. Billederne kan de sende til en trådløs 
printer (få sponsorat). 
UBUNTU melder ind på et musik, dans og modeshow mm. GTU og DLC ser også 
muligheder for at bidrage. Vi overvejer at lave et blandet modeshow, hvor der 
dels er tøj, man kan købe og dels er en fremvisning af tøj fra alle verdensdele. Vi 
har en rød løber, vi kan bruge. 
Bo: Det er vigtigt at hygiejnen er i top ift salg af mad. Det betyder også noget for 
vores omdømme. Hvor rygter om dårlig mad kan skræmme væk, kan rygter om 
god mad lokke nye gæster til. Det kunne derfor være godt med en decideret 
madvogn med rindende vand osv.  
DLC vil forsøge at skaffe den første spillefilm fra Lesotho (der netop er udgivet) til 
fremvisning.  
ICYE overvejer at lave en rejsefortællingscafé.  

 
3. Arbejdsgrupper 

Vi kom frem til, at det ville være gavnligt med følgende arbejdsgrupper for 
frivillige:  

1. Håndværker/tekniker-gruppe 
2. Udsmykningsgruppe 
3. PR-gruppe 
4. Fundraising-gruppe 
5. Musik-gruppe 
6. Café/bar-gruppe 
7. Værtsgruppe 



8. Børne- og ungeaktivitetsgruppe 
9. Frivilligkoordinator-gruppe. 

 
Vi kommer sikkert løbende i tanke om flere, men Jeanette (MUNDU) prøver at 
skitsere opgaverne i de enkelte grupper, og Kim (CISU) vil hjælpe med at sprede 
kendskabet til dem.  

 
4. Deadlines og næste møde:  

- 1. maj (reelt 4. maj pga. helligdage) er der deadline til CISUs 
oplysningsbevilling, hvor der er mulighed for at søge til et event under 
Verdensspejl. Kontakt evt MUNDU eller Kim hos CISU, inden I søger, så vi kan 
koordinere de forskellige ansøgninger. Mere om puljen her: 
http://www.cisu.dk/puljer-st%C3%B8ttemuligheder/cisus-oplysningspulje  

- Vi indkalder til næste møde i sidste halvdel af maj. Så er der kommet svar på 
diverse fondsansøgninger, og vi kan blive mere konkrete. 

- Inden sommerferien vil vi gerne have konkrete bud fra jer på, hvad I ønsker 
at byde ind med.  
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Opstartsmøde	  den	  9.	  april	  2015	  

Dagsorden	  

1.  Hvad	  er	  Verdensspejl	  Fes?val?	  
2.  Rammerne	  for	  fes?valen	  

3.  Oplæg	  ?l	  program	  

4.  Brainstorm	  på	  program	  

5.  Arbejdsgrupper	  



10/04/15	  

2	  

Følg	  med	  her:	  

www.verdensspejl.dk	   www.facebook.com/verdensspejl	  

Hvad?	  

•  Et	  globalt	  input	  ?l	  Aarhus	  Festuge.	  	  
•  En	  fejring	  af	  verdens	  mangfoldighed.	  
•  Fokus	  på	  kulturel	  og	  social	  rigdom	  i	  dele	  af	  
verden,	  der	  ellers	  mest	  bliver	  beskrevet	  som	  
faQge.	  	  

•  Et	  uformelt	  og	  familievenligt	  rum	  for	  global	  
oplysning,	  kulturudveksling,	  samarbejde	  og	  
samvær.	  	  

•  Et	  ?ltrængt	  rum	  for	  brobyggeri	  i	  en	  ?d	  	  
præget	  af	  grøRegraveri.	  
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Hvad?	  

•  Foredrag	  &	  debat	  
•  Filmvisning	  

•  Uds?llinger	  
•  Workshops	  

•  Børneak?viteter	  
•  Mad	  &	  marked	  

•  Koncerter	  

Hvem?	  

•  Afsender:	  	  
U-‐huset	  i	  Aarhus	  

•  Koordinator:	  	  
MUNDU	  –	  center	  for	  global	  dannelse	  

•  I	  samarbejde	  med	  jer!	  

•  Sponsorer:	  	  
Danida,	  Interkulturelt	  Center,	  Festugen,	  CISUs	  
Oplysningspulje	  (1.	  maj)…	  	  
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Hvor?	  

Markedstelt
9x12m

toilet

container

Scenetelt
9x12m

Rammer	  
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Rammer	  

Tema	  

•  Festugens	  tema:	  ”LYS	  –	  MERE	  LYS”	  
•  Den	  globale	  dagsorden:	  ”Verdens	  vigGgste	  år”	  
og	  post2015.	  

•  Verdensspejls	  tema:	  Globale	  LYSPUNKTER	  
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Program	  
Idéer:	  
•  Global	  modeopvisning	  

•  Paneldebat/samtalesalon	  om	  nye	  mål	  for	  kampen	  mod	  faQgdom,	  bæredyg?g	  udvikling	  og	  en	  
mere	  refærdig	  verden	  

•  Verdensfilm-‐biograf	  med	  bæredyg?ge	  popcorn	  i	  kræmmerhuse	  af	  udgåede	  globale	  
undervisningsmaterialer	  fra	  MUNDUs	  bibliotek	  

•  Taler	  og	  historier,	  der	  udvider	  horisonter	  og	  sæher	  fokus	  på	  lyspunkter	  i	  udviklingsindsatsen	  

•  Koncerter,	  man	  ikke	  kan	  stå	  s?lle	  ?l,	  og	  nogle,	  man	  kan	  drømme	  sig	  væk	  ?l	  

•  Marked	  med	  smukke	  sager	  fra	  hele	  verden	  

•  Mad!	  –	  smag	  på	  verden	  og	  lær	  selv	  at	  lave	  maden	  

•  Oplev	  den	  ulige	  fordeling	  af	  verdens	  resurser	  på	  egen	  krop	  med	  en	  Urefærdig	  Middag	  

•  Verdens	  Bedste	  Nyheder	  –	  på	  perleplader!	  Et	  stort	  fælles	  kunstværk	  om	  FNs	  2015-‐mål	  

•  Global	  pubquiz	  –	  test	  din	  viden	  om	  verden	  

•  Workshops	  for	  store	  og	  små	  om	  alt	  fra	  ak?vis?sk	  forum-‐teater	  ?l	  møbelbyggeri	  i	  
genbrugsmateriale	  

•  …og	  meget,	  meget	  mere…	  

Program	  

Fredag	   Lørdag	   Søndag	   Mandag	   Tirsdag	   Onsdag	  

Marked	   Scene	   Marked	   Scene	   Marked	   Scene	   Marked	   Scene	   Marked	   Scene	   Marked	   Scene	  

Formiddag	  

Tidlig	  
eRermiddag	  

Sen	  
eRermiddag	  

Tidlig	  aRen	  

Sen	  aRen	  
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Frivillig-‐opgaver	  

•  Håndværker/tekniker-‐gruppe	  
•  Udsmykningsgruppe	  

•  PR-‐gruppe	  
•  Fundraising-‐gruppe	  
•  Musik-‐gruppe	  

•  Café/bar-‐gruppe	  
•  …	  
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