HVAD KAN STREETKULTUREN
GØRE FOR MENA’S UNGE?
HVAD: 		
HVOR:		
HVORNÅR:

Seminar om street kultur som udviklingsmetode i MENA regionen
GAME København, Enghavevej 82D, 2450 København SV
21. maj 2015

PROGRAMMET FOR DAGEN:
kl. 09:30-10:00 Ankomst, kaffe og croissanter
kl. 10:00-12:00 Præsentationer fra organisationerne
kl. 12:00-13:00 Workshop på baggrund af præsentationerne
kl. 13:00-14:00 Frokost
kl. 14:00-14:30 Oplæg ved Jørgen Bæk Simonsen
kl. 14:30-15:30 2 x workshops med rap, basket, graffiti etc.
kl. 15:30-16:00 Afrunding

HVAD KAN STREETKULTUREN
GØRE FOR MENA’S UNGE?
Det Arabiske Forår startede på gaderne. Men hvad sker der i dag næsten 5 år efter? Har vold,
borgerkrig og rettighedsundertrykkelse lukket street kulturen ned, eller er den stadig i live?
Vil du blive klogere på, hvordan street kulturen skaber sociale forandringer i Mellemøsten og
Nordafrika? Så vær med den 21. maj 2015, hvor Turning Tables, RAPOLITICS og GAME inviterer
til seminar om street kultur som udviklingsmetode i MENA regionen.
Vi har sat dagen af til at lære af hinandens fejl og succeshistorier og til at diskutere og debattere.
På seminaret kan du møde en god blanding af oplæg fra eksperter og praksiserfaringer fra
organisationer, som arbejder med street kulturen. Bl.a.:
• RAPOLITICS som arbejder med rap og aktivisme i Libanon, Egypten, Jordan og GAZA. 		
www.rapolitics.org
• TURNING TABLES som arbejder med dj skoler og film i Tunesien, Egypten, Libyen, Jordan,
Libanon, Syrien. www.turningtables.org
• APTART som arbejder med graffiti i Jordan og Syrien. www.aptart.org
• GAME som arbejder med street sport i Libanon og Danmark. www.gamedenmark.org
• STREET STUDIES som arbejder med graffiti i Danmark og Palæstina.				
www.streetstudies.dk
Seminaret byder også på to workshops. I den første er fokus på de udfordringer, vi ofte møder,
når vi arbejder med street kultur. I den anden workshop kan du få street kulturen helt ind under
huden og prøve kræfter med rap, caligraffiti og basket som redskab til at skabe social forandring.
Som afslutning præsenteres et perspektiv på de politiske og religiøse udfordringer, der er, ved at
arbejde med street kultur i MENA regionen.

Seminaret finder sted i
GAME København
Enghavevej 82 D
2450 København SV
Kl. 9.00-16.00.

Tilmeldingen kan ske på www.gamdenmark.org/news/mena-seminar
Deltagelse koster 120 DKK og 80 DKK for studerende. I prisen er inkluderet en frokostsandwich fra Meyers.

