
Referat	  af	  Verdensspejlmøde	  den	  7/7,	  2014	  

Til	  stede:	  Inger	  Marie	  (Seniorer	  uden	  grænser),	  Vera	  (Genvej	  til	  udvikling	  mfl.),	  Jens	  (Genvej	  til	  udvikling),	  

Omar	  (From	  street	  to	  school),	  Hela	  (From	  street	  to	  school),	  Jimmy	  (musiker),	  Jesse	  (musiker),	  Lone	  (Red	  
Barnet	  Ungdom),	  Cheikhou	  (musiker),	  Susanne	  (O3V),	  Annie	  (more	  music),	  Adio	  (My	  Trunk),	  Lykke	  (O3V).	  

	  

Status	  på	  aktiviteterne	  i	  forhold	  til	  sidste	  møde:	  

Oplægsholdere:	  

Jan	  Grarup,	  krigsfotografen	  –	  er	  kontaktet	  og	  afventer	  svar	  

Pernille	  Bærendtsen	  –	  er	  i	  dialog,	  afventer	  endeligt	  tilsagn	  

Nagieb	  Khaja,	  journalist	  –	  Omar	  er	  i	  kontakt	  med	  ham	  og	  han	  vil	  gerne	  deltage	  med	  oplæg	  om	  nyt	  projekt	  
☺.	  Dog	  kan	  det	  ske	  noget	  uventet	  arbejdsmæssigt	  som	  gør,	  at	  han	  bliver	  nødt	  til	  at	  rejse	  ud	  på	  opgave.	  Vi	  

må	  bare	  skrive	  i	  programmet,	  at	  det	  er	  med	  forbehold	  for	  ændringer.	  Omar	  får	  en	  kort	  beskrivelse	  af	  hvad	  
hans	  nye	  projekt	  går	  ud	  på,	  længden	  på	  oplæg	  og	  go	  på	  at	  vi	  må	  putte	  ham	  i	  programmet	  	  

Nepalgruppen	  hos	  RBU	  –	  Lone	  er	  i	  kontakt	  med	  dem	  og	  de	  vil	  gerne	  deltage	  ☺.	  Vi	  aftalte,	  at	  de	  kunne	  lave	  
et	  kort	  oplæg	  på	  omkring	  20	  min,	  men	  hvis	  de	  gerne	  vil	  have	  mere	  tid	  skal	  de	  bare	  sige	  til.	  Det	  gælder	  også	  

hvis	  de	  har	  specifikke	  ønsker	  til	  oplægstidspunktet	  (hvilket	  gælder	  for	  alle	  selvfølgelig).	  Lone	  står	  for	  
kontakten	  og	  siger	  til,	  hvis	  der	  er	  noget.	  

Afghansk	  tabla	  –	  Omar	  er	  i	  kontakt	  med	  en	  fyr	  fra	  Kbh,	  som	  gerne	  vil	  komme	  (transportudgifter	  kan	  vi	  godt	  

dække).	  Vi	  er	  lidt	  i	  tvivl	  om,	  hvad	  han	  kan	  tilbyde	  (workshop,	  musikalsk	  fortælling	  eller	  noget	  tredje),	  Lykke	  
og	  Omar	  arbejder	  videre	  med	  den.	  

	  

Workshops	  og	  børneaktiviteter:	  

Børnefortællinger	  med	  Jimmy	  –	  evt.	  kombinere	  det	  med	  en	  male/tegnekonkurrence	  for	  børn	  

Trommeworkshop	  med	  Jimmy,	  Jesse	  og	  Cheikhou	  

MAK	  er	  kontaktet	  i	  forbindelse	  med	  om	  de	  har	  lyst	  til	  at	  deltage	  med	  deres	  GMO-‐tivoli	  –	  afventer	  svar.	  

Henna-‐tegninger	  –	  Hela	  finder	  nogle	  kontakter	  

”Fisk	  en	  rettighed”	  –	  Lone	  fortæller,	  at	  det	  ligger	  her	  på	  kontoret,	  så	  det	  skal	  bare	  hentes	  ned	  og	  sættes	  op.	  

”Forædl	  en	  fugl”	  –	  O3V	  har	  en	  masse	  gamle	  ringbind	  som	  kan	  laves	  om	  til	  fugle,	  som	  børn	  og	  voksne	  kan	  
udsmykke	  og	  derefter	  kan	  indgå	  i	  en	  udstilling	  på	  festivalen	  (billeder	  til	  inspiration	  sendes	  i	  separat	  fil).	  

Lykke	  undersøger	  muligheden	  for,	  at	  den	  kan	  udstilles	  andre	  steder	  efterfølgende	  enten	  i	  forbindelse	  med	  
festugen	  eller	  længerevarende.	  Kan	  eventuelt	  kombineres	  med	  børnerettigheder.	  Måske	  en	  aktivitet	  for	  
RBU	  og	  måske	  i	  sammenhæng	  med	  fisk	  en	  rettighed?	  



Perleplader	  –	  Lykke	  har	  tidligere	  været	  i	  kontakt	  med	  PerlePladeSyndikatet,	  en	  gruppe,	  der	  laver	  

perleworkshops	  (prøv	  at	  google	  dem,	  de	  laver	  nogle	  rigtig	  fine	  ting).	  Måske	  vi	  kan	  lokke	  dem	  med	  i	  
Verdensspejl	  til	  en	  workshop	  med	  bestemt	  tema?	  Lykke	  prøver	  at	  kontakte	  dem.	  	  

Ansigtsmaling	  –	  måske	  noget	  Gøglerskolen	  har	  billeder	  af	  børn	  med	  ansigtsmaling	  så	  måske	  det	  er	  noget	  de	  
vil	  stå	  for?	  Lykke	  prøver	  at	  kontakte	  dem.	  

Musik:	  

Annie	  havde	  sendt	  nogle	  links	  til	  Tochal	  Band	  (iransk	  popband),	  som	  vi	  rigtig	  godt	  kunne	  lide	  og	  det	  giver	  

god	  mening	  at	  få	  mere	  med	  Mellemøsten	  med	  i	  festivalen.	  Vi	  får	  forhåbentligt	  snart	  afklaring	  på,	  hvad	  vi	  
skal	  bruge	  midler	  på	  udover	  musikken,	  så	  vi	  kan	  give	  svar	  i	  denne	  uge.	  	  

Yasus	  Afari	  –	  jamaicansk	  dup-‐poet	  og	  meget	  mere.	  Det	  blev	  vurderet,	  at	  han	  ville	  være	  for	  omkostningstung	  
i	  forhold	  til	  vores	  budget.	  Cheikhou	  var	  ligeledes	  bekymret	  for,	  at	  han	  er	  en	  stor	  kanon	  indenfor	  hans	  genre	  

og	  derfor	  ville	  blive	  skuffet	  over	  størrelsen	  af	  Verdensspejl.	  Vi	  valgte	  derfor	  ikke	  at	  gå	  videre	  med	  denne	  
idé.	  

Agablai	  (Jimmy	  hjælp	  mig	  med	  stavning	  tak),	  musiker	  fra	  Ghana,	  har	  været	  med	  i	  Verdensspejl	  før.	  	  

Og	  så	  blev	  der	  nævnt	  en	  mere,	  som	  jeg	  ikke	  kan	  huske	  noget	  om.	  	  

Lykke	  tager	  kontakt	  til	  Cheikhou,	  Jesse	  og	  Jimmy	  og	  får	  styr	  på,	  hvad	  vi	  mangler	  af	  udstyr	  og	  hvad,	  der	  vil	  

fungere	  rent	  musikalsk.	  	  

	  	  

Udstillinger:	  

Vi	  er	  i	  kontakt	  med	  kunstneren	  Jens	  Galschiøt	  angående	  hans	  skulptur	  Skriftesøjlen.	  Vi	  afventer	  svar	  om,	  
der	  er	  en	  søjle	  ledig	  vi	  kan	  udstille.	  	  

My	  Trunk	  har	  også	  mulighed	  for	  at	  udstille	  nogle	  af	  de	  billeder	  de	  sælger.	  Adio	  spøger	  om,	  der	  er	  forsikring	  
til	  udstillingerne?	  O3V	  undersøger	  sagen	  

Vi	  afventer	  svar	  fra	  Ghana	  Venskabsgruppen	  om	  vi	  kan	  få	  lov	  til	  at	  udstille	  fotoudstillingen	  UDEN	  AT	  BLINKE.	  	  

”Forædl	  en	  fugl”	  udstilling,	  under	  udarbejdelse	  under	  festivallen	  

Boder:	  

Bo	  skaffer	  borde	  ligesom	  sidste	  år	  og	  der	  er	  flere	  forskellige	  størrelser	  af	  varierende	  antal.	  Jeg	  har	  fået	  

målene	  på	  tre	  forskellige	  størrelser,	  men	  har	  ikke	  styr	  på	  hvor	  mange,	  der	  er	  af	  hver.	  Jeg	  har	  fået	  oplyst	  
følgende	  størrelser:	  60x120,	  70x120	  og	  90x140,	  så	  umiddelbart	  er	  der	  ikke	  stor	  forskel	  på	  størrelserne.	  	  

My	  Trunk	  vil	  gerne	  have	  en	  stand.	  Hela	  overvejer	  det	  lige.	  	  

Boderne	  lukker	  ned	  kl.	  20,	  hvorefter	  der	  vil	  være	  musik	  og	  fest	  i	  salen.	  



Modeshow:	  

Der	  er	  ikke	  blevet	  arbejdet	  videre	  med	  denne	  aktivitet	  siden	  sidste	  møde,	  men	  vi	  er	  stadig	  tændte	  på	  idéen.	  

Derfor	  er	  der	  nedsat	  en	  arbejdsgruppe	  til	  at	  få	  det	  konkretiseret	  og	  sat	  i	  værk.	  Gruppen	  indeholder	  
Susanne,	  Jimmy,	  Hela,	  Adio	  og	  Lykke.	  Inger	  vil	  gerne	  være	  med	  på	  cc..	  Yvonne	  Petersen	  bør	  nok	  kontaktes,	  
da	  hun	  var	  meget	  involveret	  i	  Vestafrikansk	  Marked.	  

	  

Udsmykning/blikfang:	  

Til	  idéudvikling,	  materialeindsamling	  og	  koordinering	  af	  oppyntning	  inde	  i	  salen	  (får	  selvfølgelig	  hjælp	  fra	  

flere)	  og	  udenfor	  ved	  indgangene	  er	  der	  nedsat	  en	  arbejdsgruppe	  bestående	  af	  Jeanette,	  Lone,	  Adio,	  Jimmy	  
og	  Cheikhou.	  Nogle	  idéer	  som	  blev	  nævnt	  var	  flag	  fra	  hele	  verden,	  spejle	  i	  massevis,	  rød	  løber,	  skilte,	  
fodspor,	  verdensskort..	  Ting	  der	  leder	  folk	  ind	  i	  gården	  og	  ind	  ad	  døren	  til	  Verdensspejl.	  	  

PR:	  

Som	  vi	  snakkede	  om	  på	  sidste	  møde	  skal	  deltagereorganisationerne	  sende	  deres	  logo	  og	  en	  lille	  beskrivelse	  

af,	  hvad	  de	  bidrager	  med	  på	  festivalen.	  Logoerne	  sætter	  vi	  ind	  på	  en	  pressevæg	  som	  bl.a.	  kommer	  på	  facen	  
for	  Verdensspejl.	  Beskrivelsen	  af	  jeres	  bidrag,	  oplæg	  mm.	  vil	  vi	  også	  bruge	  til	  at	  lancere	  på	  facen	  
efterhånden	  som	  vi	  nærmer	  os	  og	  som	  aftalerne/programmet	  falder	  på	  plads.	  	  

Programmet	  og	  materiale	  skal	  være	  færdig	  mindst	  2	  uger	  før	  festivalen!	  GoCards	  kunne	  være	  en	  fed	  måde	  
at	  sprede	  rundt	  på	  caféerne.	  	  

Vi	  er	  opmærksomme	  på	  at	  give	  PR	  et	  ordentlig	  spark,	  og	  vi	  har	  nedsat	  følgende	  PR-‐gruppe	  til	  at	  tage	  sig	  af	  
det:	  Cheikhou,	  Omar,	  Lykke	  og	  Jeanette	  	  

Men	  alle	  kan	  gøre	  en	  masse,	  så	  

Husk	  at	  like	  Verdensspejl	  på	  facebook	  og	  deltag	  i	  vores	  event	  på	  facen:	  

https://www.facebook.com/events/1441565586097550/	  

Del	  og	  inviter	  endelig	  jeres	  netværk!	  Smæk	  det	  op	  på	  jeres	  respektive	  hjemmesider,	  i	  jeres	  nyhedsbrev,	  
eller	  i	  naboen	  postkasse	  -‐	  jo	  flere	  jo	  bedre	  ☺	  

Andet:	  

Lykke	  går	  på	  ferie	  fra	  fredag	  den	  11.	  juli	  og	  kommer	  hjem	  den	  28.	  juli,	  men	  send	  endelig	  beskrivelser	  af	  
jeres	  bidrag,	  spørgsmål,	  kommentar,	  forslag	  mm.	  alligevel,	  da	  der	  stort	  set	  er	  nogle	  på	  kontoret	  hele	  

sommeren.	  	  

	  

Tak	  for	  et	  godt	  møde	  og	  god	  sommer.	  Vi	  ses	  den	  12.	  august!	  	  


