
Referat af brainstormmøde om Verdensspejl, den 21/6 2014 

Deltagere: Omar og Hela fra From Street to School, Annie fra More Music, Lone og Tasha fra Red Barnet 

Ungdom, Jens fra Genvej til Udvikling, Jeanette fra O3V, Sonja fra O3V, U-huset og DMFA 

(Venskabsforeningen Denmark-Mijwan), Vera fra bl.a. Seniorer uden grænser og Genvej til Udvikling, Bo fra 

AIF, Jimmy er gæstelærer hos O3V, idémand bag Verdensspejl og musiker, Jesse ligeledes gæstelærer og 

musiker, Lykke fra O3V.  

Velkomst og kort præsentationsrunde.  

Følgende tilkendegav udsagn om at bidrage med: 

Jens: salgsbod, give en hånd med, hvor der mangler 

Vera: Bod, foredrag, udstilling. Kan skaffe flere folk 

Sonja: Foredrag, udstilling, film, madbod 

Bo: Foredrag, udstilling, handymand  

Annie har et bookingbureau med kontakt til forskellige bands, der kunne være interessante på festivalen. 

Præsentation af rammerne for festivalen: 

Gøglerskolen har været så utrolig venlige at udlåne deres lokaler, så vi har både salen, 1. etage og caféen 

med start fra kl. 11 til kl. ?  

 Salen: Fra kl. 11 til kl. 20-ish vil der være boder, der sælger enten mad eller forskellige varer fra hele 

verden. Vi tænker at splitte madbod-tiderne op fra 11-16 og 16-20 med omkring 4 madboder på 

hver skift afhængigt af hvor mange, der er om buddet. Det gør vi for at sænke antallet af 

madboder, der sælger på samme tid og af hygiejnemæssige årsager. Efter kl. 20 laves salen om til 

festsal med lækker livemusik (1-2 bands) og DJ.  

 

 1. etage: Her vil vi gerne have workshops med aktiviteter for både børn og voksne (ikke 

nødvendigvis på samme tid). 

 

 Caféen: Øverste etage laver vi om til oplysningscafé med oplæg, foredrag, film og paneldebat med 

temaet: ”Udvikling og iværksætteri – kan man handle sig ud af fattigdom?” I caféen vil være 

mulighed for at købe kaffe og kage, som O3V sælger. 

 

 

 

 

 



Brainstorm opsummering: 

Salen: boder og musik om 
aftenen 

1. etage: workshops Caféen: Oplæg, debat, film 

Mad, musik, hygge 
 
Udsmykning 
 
God atmosfære, så man har lyst til at  
kigge på de andre etager også 
 
En piccoline til at tage godt imod 
gæsterne og få folk til at føle sig 
hjemme 
 
Powerpoint med programmet op på 
væggen 
 

Forslag til musik: 
 
Iransk pop-musik (Annie sender et 
link til Lykke) 
 
Afghansk tabla 
 
Jamaicansk 
 

Musik workshops: 
 
Afghansk tabla 
 
Yassuf Afari (?) – Dup-poet 
 
Hip hop, rap 
 
National afghansk dans 
 
Børneaktiviteter: 
Henna 
 
Ansigtsmaling 
 
Kæmpe sæbebobler 
 
Prøve traditionelle dragter 
 
Fisk en rettighed (RBU) 
 
Eventyroplæsning, fx Marimbas rejse 
v/ Jimmy 

VIP’s til at holde oplæg:  
Jan Grarup, krigsfotograf 
 
Nagieb Khaja, journalist og 
ophavsmand til filmen ”Mit 
Afghanistan” Film og oplæg (FSTS har 
kontakt) 
 
Kombinere lyd og foredrag, fx 
Afghansk tabla, Yassuf Afari (?) som 
er dup-poet 
 
Oplæg: ”Strik dig ud af fattigdom” v/ 
Vera 
Udstilling med fotos og genstande 
 
Film om Kologh Naba (Burkina Faso), 
tale og ting v/ Vera 
 
Landsbyen Mijwan, fotos og oplæg 
v/DMFA 
 
Nepalgruppen, fotos og oplæg 
v/RBU, kort oplæg 
 
Udstilling om afghanske 
klædedragter og smykker 
 
Salg af kaffe og kage v/ O3V 

 

Andet:  

Modeshow: 
Gennemgående idé/rød tråd er vigtigt! 
Fx Stereotyp vs. Mode, traditionel vs. mode 
 
PR: 
På selve dagen kan vi have et optog/modeshow igennem byen m. musik, der gør opmærksomme på vores festival 
 
De foreninger, der deltager, sender deres logo til O3V, som vi får puttet på vores eventsider så snart som muligt. Kan 
inspirere flere organisationer til at deltage. O3V sørger også for at holde eventsiderne opdateret med alle de 
spændende folk, oplæg og organisationer, der kommer på programmet.  
 
Flyers og plakater skal fremstilles og distribueres et par uger inden.   
 

 



Derudover har vi fået tilsagn om følgende aktiviteter: 

Oplæg v/ Pernille Bærendtsen og eventuelt en fotoudstilling 

Verdenspremiere på ”The Slum Challenge” af Jonas og Mikkel 

”Fald i vandet maskine” som Mads står for. Han efterlyser dog en makker til at tage en tur i stolen fra tid til 

anden.. 

GMO cirkus v/ MAK (skal lige endeligt bekræftes)  

Fatoumata som gerne vil have en madbod 

2015-kunstværk fra sidste års Verdensspejl i Festugen 

 

Til næste møde:  

FSTS kontakter Nagieb Khaja vedr. film og foredrag + og deres netværk angående afghansk tabla og dans, 

RBU hører Nepal gruppen ad om de kan komme og lave oplæg, Annie sender link på iransk popmusik til 

Lykke,  

Modeshowet – O3V arbejder videre med idéen.   

Hvem har kontakt på Yassuf Afari (jeg er i tvivl om stavemåden) Jimmy? Annie? Omar? 

Lykke samler op på trådene!  Får overblik over antallet af boder og størrelse, budget til musikerne og meget 

mere…  

 

Næste mødedatoer er:  

mandag den 7. juli kl. 17-19 og tirsdag den 12. august kl. 17-19 i U-husets kantine, 3. sal 

 

 


