
Referat	  møde	  om	  verdensspejl-festival	  22.06.2015	  
Tilstede: Lene (IBIS), Anne Marie (Fairtrade Bazar) Solveig (Fairtrade Bazar), Mimi (DKMWFA) Bente 
(DKMWFA) Tabitha (Danish-Lesotho Network), Lisbeth (Danish-Lesotho Network), Kim (MUNDU), Vera 
(GTU), Jörg (IUG), Jens (GTU) Karen Berg (MAK), Richard Walakira (MUNDU), Sonja (MUNDU), 
Jeanette (MUNDU), Jane (MUNDU), Jimmy (MUNDU), Karen (Madam Græskar), Susanne Rasmussen 
(Geografforbundet), Susanne Pascal (MUNDU) 

Referent: Jane Bruslund 

Siden sidst: 

Tilladelser: Vi har fået tilladelse fra Aarhus Kommune og den synes, at være den vigtigste. Vi har også fået 
tilladelse fra politiet. Vi forventer at de øvrige tilladelser går igennem uden problemer.  
Idet vi sætter telte op skal vi fx have en midlertidig byggetilladelse(!) Vi er blevet nødt til at sætte telte op 
stedet for pavilloner. Vi har fået et tilbud på nogle fine telte, hvor der er vinduer i. Det er en fordel at kunne 
kigge ind til især markedsteltet og kunne se, at der er noget spændende derinde.  

Økonomi: Vi har fået bevillingen fra CKU og kan få de senegalesiske rappere med til festivalen. De er et 
scoop. Vi afventer dog stadig visa-tilladelser. 
Vi har til gengæld fået afslag fra CISU. De giver ikke midler til det globale modeshow.  

PR: Vi skal allerede nu sprede ordet. I den anledning har vi lavet et event på FB, som I kan invitere til. 
Eventet ligger under verdensspejlssiden på facebook. Vi lader alle organisationer blive administratorer på 
eventet, så kommer det endnu bredere ud. For at blive administrator skal en fra organisationen blive venner 
med Jeanette (Jeanette Westh), så tilføjer hun jer som administrator.  

Når programmet ligger færdigt vil vi sørge for, at det er tydeligt hvilke arrangementer, der foregår på 
engelsk.  

Program: [Se powerpoint for samlet overblik, i referatet her optræder kun ekstra kommentarer som 
kom frem til mødet] 

Vi vil gerne starte og slutte festivalen med en åbningsceremoni i bedste OL-stil. Kom gerne med ideer til, 
hvad der kan ske til en ceremoni, som det. 

Fredag 

Meget af fredag aften er på plads. 

Hele verden på dansegulvet, fredag aften: 

Vi ville gerne have haft undervisning i Bollywooddans. Men de to vi kender, der kan undervise skal hhv. 
giftes og være til fest hos sin datter, som skal giftes ☺. I stedet vil vi forsøge at finde nogle, der kan 
undervise i latinamerikansk dans. MAK melder ind, at de vil se sig rundt i deres netværk.  

Lørdag: 



Såvel lørdag og søndag har et særligt tema knyttet til sig. Lørdag er der fokus på kreativ aktivisme. Søndag 
er der fokus på klima og bæredygtighed.  

Der er muligvis plads til mere på programmet lørdag sidst på eftermiddagen. Mak vil undersøge om de kan 
byde ind på en workshop om kreativ aktivisme. 

Lørdag aften vil vi muligvis/sandsynligvis give plads til et andet arrangement i Aarhus Festuge. Vi er blevet 
kontaktet af festugen ang. en teaterforestilling på åen. Så vi tager en pause i programmet på ca. en halv time. 
Det vil være at vise goodwill – og give os en fin pause mens vi laver lydprøver imellem to bands.  

Søndag: tema om klima og bæredygtighed:  

IUG laver en workshop, hvor folk kan prøve liter of light modellen af, og hvor de fortæller om et projekt i 
Palæstina og brug af solceller. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi er i samarbejde med andre 
aktører ved at udvikle et tema om om lys til Afrika. De vil gerne enten have en bod eller en udstilling. En 
mulighed er også at de får en workshop søndag eftermiddag, hvor de også arbejder med liter of light at night. 
MAK byder ind på at lave GMO-tivoli som workshop om søndagen.  

Det globale modeshow: Selvom vi ikke har fået penge til det, kører vi på med at arrangere et modeshow. Vi 
tror det vil trække mange til. Der er en lille baggrundsgruppe nu. I den sidder Yvonne, som er vant til at lave 
modeshow. Yvonnes modeshow er primært et børneshow. Hendes svigerinde vil også deltage med voksent, 
designeragtigt tøj. Vi forestiller os at lave et langt modeshow på tre kvarter til en time, hvor der kommer 
forskellige temaer ind. I modeshowet vil vi vægte at der kommer oplysning ind. Vi kunne lave et modeshow 
med børneuniformer, med fairtrade tøj, med folkedragter. De som ønsker det, kan sælge af deres tøj efter 
modeshowet. Mak melder ind, at de eventuelt har tøj fra Guatemala.  Desuden bliver Sidsel Edelbo, der 
omsyr gamle indiske sarier nævnt som en deltager. Vi har også overvejet et par designere, der laver 
butterflies ud af genbrugstøj.  

I år vil et radioshow erstatte sidste års populære paneldebat. Radioshowet vil blive sat op som et talkshow, 
hvor der kommer forskellige klip fra hele verden med ind. Vi har lavet en aftale med nogle unge der studerer 
medier og globalisering og laver nogle fede ting, blandt andet live radioshows. De vil producere indhold til 
radioshowet hen over sommeren. Der kommer 4-5 stykker. De resterende sender input fra hvor de kommer.  

Mandag til onsdag 

Skoleaktiviteter: GV laver et orienteringsløb om 2015-målene og de nye verdensmål. Det bliver både et 
orienteringsløb og et visuelt kunstværk. Der vil være siluetter af løbere rundt om i parken, der skal illustrere 
hvor langt vi er kommet. Inde i det ene telt er et værk som handler om de nye mål. MUNDU hjælper med 
kontakt til skolerne, GV sørger for resten.  

Lesothofilm bliver vist mandag i stedet for tirsdag. Vi skaffer stærk projektor, så vi kan se noget selv om det 
er i dagslys. 

Før verdensfilmaftenen vil vi trække folk til med musik og gmo-tivoli. Vi er gået i samarbejde med 
Salaam.dk. De har skaffet en film og en foredragsholder, Vibeke. Det r ikke hendes film, der bliver vist, men 
hendes foredrag og filmen giver tematisk mening. Vi overvejer at få nogle til at perspektivere filmen og det 
landespecifikke efter filmen. Byd endelig ind med ideer.  

 



Tværgående aktiviteter: IUG bygger en hytte på Skarresø festival til liter of light modellen. Hytten vil være 
der under hele festivalen. Måske kan den sættes på containeren der vil være til omklædning og afslapning for 
de frivillige.  
Børnehjørne i markedsteltet. Kunne IBIS have nogen aktiviteter der? Eksempelvis Læsekaravanen. Og er 
Ibis interesserede i at være med til skoleaktiviteter? Lene tjekker op med de frivillige.  

Børnehjørnet kan have et sideløbende program, der ikke behøver være sammen med de andre 
skoleaktiviteter. 

Andre aktiviteter til programmet: 

IBIS: har ideer med forskellige aktiviteter som skattely og ulighedsspil og at skyde på bæredygtighedsmål. 
Det er muligt, at komme på programmet tidlig tirsdag aften.  

IBIS planlægger også en underskriftsindsamling. Den kan blive en del af  den roterende informations-bod (se 
nedenfor).  

Andet: Film: ”Min yndlingsting” bliver klar og vist/lanceret til festivalen.  
Mak anbefaler også en film om teater for social forandring I Nicaragua. ”Sabias que” 

Markedet: 

Markedet skal åbne allerede fredag aften kl. 17. Der vil være en minimumåbningstid for markedsboderne 
med genstande, så de er åbne samtidig med at der er program. Madboderne er længere tid åbne 

Produktionsskolen laver markedsboder til os.  Både madboder og genstandsboder. De bliver flotte og ens 
(bortset fra madboden bliver større end genstandsboderne). Der vil være reolmoduler med hylde foran og 
bagved. Så kan man udstille foran på hylden og gemme ting væk på hylden bagtil. Vi skal vælge mellem to 
størrelser – det vil være forskelligt, hvor meget der er plads til. Størrelsen afhænger også af, hvor mange der 
er om buddet? Indtil videre kun fire grupper, der har meldt sig på mad.  

Vi vil opfordre til at der primært sælges ting i genstandsboderne og, at der er en særskilt informationsbod, 
hvor vi lægger informationsmateriale. Det er også en mulighed at have oplysning bag ved boden, hvor der 
sælges genstande.  

Praktisk: 

Der vil være en container, hvor frivillige kan ligge deres ting, slappe af og hygge imellem de aktiviteter, de 
er med i.  

Vi vil også have en toiletvogn særskilt til de frivillige.  

Ifht. tilladelse til at sælge mad; ved midlertidige arrangementer skal der blot være adgang til vand og en 
vask. Det har vi med toiletvognen.   

Vi vil forsøge at få lasertryk sponsere t-shirts med en indikation af at vi er verdensspejlscrew. 

Arbejdsopgaver: 

Der mangler nogen til at tage teten på loungemøbler. Er der nogen som har container-kontakter, vil det også 
være en stor hjælp. 



Skoleaktiviteter: Ibis?  

Evt: Skriv jer på med-organisatorer. Jo større liste, jo bedre. 

Næste møde: to møder i august. I starten og i slutningen. JW foreslår to med det samme.  

 

  


