
 

 

 
 
Verdensspejl Festival 2015 
Evalueringsmøde 24. septemper 2015 
 
Tilstede: Lykke (DIB), Bente (DMFA), Bo (LO/AIF/FIC), Lene og Lea (IBIS), Jens (GtU), Anna Marie og 
Solveig (BAZARAN), Karen (Madam Græskar), Susanne, Sonja, Eva, Jane, Jimmy, Cheikhou og Jeanette 
(MUNDU)  
 
 
Rammerne: 
Fordele og ulemper. Godt at det er blevet på en mere central og offentlig tilgængelig plads, men et 
fast klientel i parken, der kan skræmme nogle væk. Kan vi få en endnu bedre plads? 
Rådhusparken en mulighed? I så fald koordinere programmet med Det Turkise Telt.  
Der er også fordele og ulemper ved at være en del af Festugen. Nogle ting går nemmere, men der 
er stor konkurrence. Også noget fedt ved, at der var plads til alle samfundslag i parken. Mange af 
de hjemløse var søde og hjælpsomme og nogle deltog også i programpunkter og fik meget ud af 
det. Måske kan vi organisere os ud af “truslerne”. Konklusionen bliver, at vi forsøger at få  en 
endnu mere fremtrædende plads i Festugen, men Mølleparken kan også gå an. Nu ved vi ligesom, 
hvordan vi kan organisere os der. 
 
 
Markedet: 
Lidt trangt i boderne. Måske kan vi næste år flytte børnehjørnet til en selvstændig container. Lidt 
svært at få markedsbodsdækningen til at gå op. Måske skal markedet åbne senere? Nogle åbnede 
lidt for sent, især hverdagen. Størrelsen til trods, var salget okay. Der er generel stemning for, at 
man hellere vil have mere plads i et eventuelt kortere tidsrum. I år prioriterede vi mange forskellige 
boder med mindre plads. Svær opgave at koordinere boderne, fordi der først var for mange og 
nogle så meldte fra og nogle slet ikke mødte op. Måske skal vi stille lidt større krav til det at have 
en markedsbod. Men generelt rigtigt hyggeligt og godt netværk.  
 
 
Programmet: 
Flot program! God idé at starte lidt senere på dagen. Svært at trække folk til oplysningspunkterne! 

Der var dog nogle til alle programpunkter. Også et PR-spørgsmål. Godt hvis program kan være 
færdigt endnu bedre tid, så vi kan lave PR på alle punkter. Vi vil have en overkategori i Festuge-
app’en, så vi kan oprette alle vores programpunkter som begivenheder. Flere store bannere mm. 

Vi nåede simpelthen ikke at lave mere skiltning i år, selvom det var planen – der var bare ikke 
menneskelige resurser til det. Okay besøg i Børnehjørne. Heldigt der kom en efterskole forbi til 
skatte-bar. Flashmob gav god opmærksomhed, men vi løb tør for flyers. Radioprogrammet var 

godt, mange mennesker. Vi kunne godt lave endnu mere for skoler og sfo’er i hverdagene. 
Musik tiltrækker folk. Det så vi eksempelvis ved modeshowet. Overvej at bruge kendte til at 
tiltrække opmærksomhed. 
 
 
Næste år: 
Generel stemning for at gøre det igen! MUNDU: Vi snakker om at gøre det hele ugen.  
Giver flere muligheder ifht boder og børnehjørnet.Vi kunne have gengangere programmet. Det 
bliver pointeret, at forlænger vi programmet, skal vi overveje de menneskelige ressourcer. Hvor 
meget mere kan MUNDU løfte? De andre organisationer skal bære mere, tage et større løft.  
 
 
 


