
 

 

Referat af møde om Verdensspejl 26. maj 2015 
 
  
Tilstede: Lykke, DIB - Jens, GtU - Sofie, GV - Amalie, GV - Cheikhou, MUNDU - Bo, MUNDU/AIF/LOaarhus - Jörg, 
Ingeniører uden Grænser - Inger, Seniorer uden grænser - Susanne, MUNDU - Sonja, DMFA - Bente, DMFA - Eva, 
MUNDU - Jeanette, MUNDU, Jimmy MUNDU - Jesse, MUNDU - Richard, MUNDU (Uganda) – Omar, Street2School - 
Kim, Vietnamesisk Forening. 
Afbud: IBIS - Vera, GtU 
Referent: Sonja 
 
Husk Verdensspejls website og Facebookside! Del del del!  
Og snart opretter Jeanette en begivenhed på festivalen - så vi kan dele og poste nyt på den. 
 
1. Nyt siden sidst. 
Danida finansierer festivalen stort set - der mangler lige en smule til alt det sjove. Rammerne er 
dog på plads. Vi har fx råd til de dyre telte. 
 
Festugen har godkendt os som officielt “eksternt arrangement” og tildelt os pladsen i Mølleparken. 
Festugen hjælper også med til at booste vores arrangement på deres forskellige platforme. Vi 
kommer bla. med i det trykte program. 
 
Vi har ansøgt CISUs oplysningspulje om midler til det globale modeshow og til musikken. Vi har 
endnu ikke fået besked.  
 
Vi har ansøgt CKU om et sideprojekt, som handler om at få en senegalesisk rapgruppe herop. De 
er også meget politisk aktive. Kan eventuelt bruges som trækplaster. Når festugen har accepteret 
os, så plejer det at være lettere at få de øvrige tilladelser fra Center for Byens Anvendelse, Århus 
Brandvæsen og eventuelt midlertidig byggetilladelse. 
 
2. Rammerne 
Der er kun plads til to store telte forrest i Mølleparken. Vi får en container nede i et hjørne, hvor vi 
kan opbevare vore værdier. Vi skal nok også have en toiletvogn. 

 



 

 

Print bliver uddelt over pladsen/rammerne. Tegningen er udført i “pallemål”. Målene på en palle er 
1,20 x 1,80 pr. palle.  
 
Man skal overveje om en halv bod er nok? Vi har plads til seks store eller tolv små boder i teltet. Vi 
holder markedet åbent alle dage fra cirka kl. 10-11 stykker og lukker ting-boder omkring kl. 19.00, 
madboder holder åbent til lidt senere. Hvis nogen vil have åbent længere er det okay. Men vi skal 
som minimum holde, hvad vi lover i programmet. 
 
Børnehjørnet vil vi gerne have “solgt” til nogen, som arbejder med børn. Pædagoguddannelsen 
bliver forslået. I så fald skal vi have fat på dem, inden de lukker ned her 1. juni. 
Vi kan også spørge Red Barnet Ungdom. 
 
I det andet hjørne et kreativt værk med en workshop, hvor folk kan sidde og hygge sig. 
Sceneteltet indeholder en cafe, som bliver til bar om aftenen. Vi har også et flytbart lounge-
arrangement. Produktionsskolen vil nok gerne være med til at producere det. Vi vil gerne have 
noget lidt smart, måske af paller. 
 
3. Indholdet 
Temaet for Festugens er “Lys mere lys” - skal parres med den globale dagsorden “Verdens 
vigtigste år” og post 2015. Derfor er Verdensspejls tema er “globale lyspunkter”.  
Vi tænker lidt over forskellige ideer. 
 
Idéer på tegnebrættet: vi arbejder på det globale modeshow - og så skal vi have gang i det globale 
børnehjørne - skoleaktiviteter som aktiverer klasser - mobilt fotostudio - vi kan evt. kombinere det 
med lærreder, landskaber, byskaber som baggrund og have forskelligt tøj på - rapgruppen fra 
Senegal - Salaam (Verdensfilm) kan eventuelt lave en biograf med verdensfilm. Vi kan skabe 
forbindelse til Olafur Eliasson, der arbejder meget med lyd i sin kunst. Insitut for X på Godsbanen 
laver fede skilte i træ med lys i. De kunne være fede at have stående ude på pladsen.  
 
Ghana Venskabsgrupperne arbejder på en idé til et interaktivt kunstværk, der skal formidler de nye 
2013-mål, eventuelt visualiseret med løbere i træ rundt på pladsen, som man samtdig kan bruge i 
en socailamedie-happening med hashtags. Kan kædes sammen med planlagte skoleaktiviteter om 
formiddagen. GV og Mundu snakker videre om mulighederne. 
 
Ingeniører uden grænser: Idé om workshop med solceller og bottled light. Kan foregå fra et slum-
agtigt skur, som vi bygger op på siden af containeren. Skarresø-festival hjælper til med materialer, 
hvis de få lignende workshop.  
 
Det globale modeshow hænger lidt og svæver. Susanne er tovholder: En gruppe har meldt sig til at 
være med, Yvonne har også meldt sig, mange afrikanske - men vi vil gerne gøre det globalt og 
med fokus på at vise både det traditionelle og moderne, samt sætte fokus på bæredygtig mode. 
Aktørerne har mulighed for at sælge tøjet på markedet også. Tænker at det er bedst med et stort 
show en gang i løbet af weekenden. Eventuelt også lave et optog i byen som teaser for 
modeshowet. Derudover kan vi kan opfordre folk til at komme i traditionelle klædedragter på 
dagen. Vi skal bruge en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med det. Modeshowet kunne finde 
sted søndag kl. 14 (tidlig eftermiddag). Susanne indkalder til møde med de interesserede. 
 
Koncerter. Skal vi have to koncerter hver aften fredag og lørdag? Eller en koncert og en DJ? 
Måske har vi kun lov til at spille til kl. 22 eller til 23. Musik trækker mange folk, så derfor er det 
bedst med flere koncerter. 
 
Filmaften - skal vi lægge det en aften - og så køre to små film? Det er det der foregår i aften - eller 
er to film for meget? Salaam kører som regel med en oplægsholder, der kan perspektivere filmen. 



 

 

MAKs GMO-tivoli kunne eventuelt stå for popcorn til filmen? Vi kan også have musik op til filmen. 
Det med at mørklægge er “spændende”/svært. Måske er der nogle naturlige begrænsninger, som 
gør at vi bliver nødt til at nøjes med en film sidst på aftenen. 
 
Lykke, DIB: har ansøgt CISU om midler til at få en partner på besøg. Temaet vil blive energiforbrug 
i landsbyerne - øko og energi - fortælle om projektet på engelsk - low carbon solutions - energi 
effektiviserende løsninger i landsbyerne - i stedet for at flytte til byerne…. 
Man kan tænke det ind med klima-post2015 - paneldebat - workshop om at lave sin ideelle landsby 
- hvilke løsninger ønsker man at få? Dialog: hvad skal der til for at skabe en transformation i sit 
samfund. Kombinere det med skoleaktiviteter - lave workshops - oplæg … 
Tre elementer: oplæg, workshop, diskussion … 
Gerne i samarbejde med CHROA, Verdens Skove og Ingeniører uden grænser - måske en større 
event. En eftermiddag, som kan handle om bæredygtighed samlet. 
Eventuelt også fra det politiske parti Alternativet. 
 
Paneldebat med Nagieb Khaja. Omar spørger, om han skal høre Nagieb, om han har mulighed for 
at deltage i år. Meget gerne, han er spændende og kunne være et trækplaster. 
 
Kommer folk om formiddagene på hverdagene? Bliver nok svært med at lave workshops om 
formiddagene. Det er oplagt for institutionerne at tage ud om formiddagene. De skal dog inviteres 
og tilmelde sig. Historiefortællinger for børnene om formiddagene? 
 
Hvilken alder har skoleeleverne? Det kreative værk er mest for 7. og opad, hvis de skal få nok ud 
af det. Indskolingsbørn er en målgruppe for formiddagsaktiviteter. Vi kunne også lave 
skoleaktiviteter om eftermiddagen pga heldagsskolen. 
 
Stor paneldebat igen, hvornår skulle den ligge? Fx tirsdag eftermiddag - ordet samtalesalon i 
stedet for paneldebat. 
 
4. arbejdsgrupper 
Og til sidst noget om arbejdsgrupper i løbet af festivalen. Vi har en seddel, hvor man kan skrive sig 
op. Jeanette omdelte en seddel med beskrivelse af de forskellige arbejdsgrupper, og man har 
mulighed for at skrive sig på en liste. Arbejdsgrupperne er også beskrevet på 
www.verdensspejl,dk/bliv-frivillig. Vi har brug for mange frivillige!  
 
 
Vi holder møde igen hen i juni og i starten af august. 
 


