IDENTITET
HVEM ER JEG? - HVEM ER VI?
DRAMATISK HISTORIE FORTÆLLING AF OG MED UNGE

UN G I N ORDJYLL AND
HVEM ER DU?
H VA D E R D I N H I S T O R I E ?
HVORDAN SER DIN FORTÆLLING UD?

Vi, Lars Ditlev Johansen og Lina Franke Hedegaard, tilbyder forløb for unge i folkeskoler, på
efterskoler, højskoler og uddannelsesinstitutioner, vi vil sammen med de unge fordybe os i
hvad der ligger af potentiale i de unges personlige historier, og på sigt få skabt et miljø med
en stærkere kultur for formidling af livsfortællinger.
I processen flyttes indre tanker, udfordringer, bekymringer ud i et større rum. Gennem krop,
stemme, følelser og handlinger bearbejdes livssituationer og deles i en mellemmenneskelig
kontekst.
• Personlige fortællinger styrker relationer og giver indsigt.
• Fortællinger giver anledning til selverkendelse og inspirere til nye tanker og handlinger.
• Fortællinger kræver lytten og mod til at dele.
• Fortællinger nedbryder tabuer, fordomme og kulturelle grænser.
Ideen er, at tage de unges historier – give dem en æstetisk form udtrykt gennem; teater,
poetryslam, performance, debatskabende events og/eller film og lyd.
I arbejdsprocessen sker en udvælgelse, afvejning og tilrettelæggelse af den oprindelig
historie, for på den måde at løfte historien fra det private rum, til en personlig historie delt i
et fællesskab. Fortællinger der for de unge skaber genkendelse, spejlinger af hinanden,
afmystificerer og nedbryder fordomme.
Vi vil skabe rammerne for et tillidsfuldt rum, så de unges kreative processer får de bedste
muligheder for at udfolde sig. Det er vigtigt for os at forløbet og processen ikke ses som et
behandlings forløb - men selvfølgelig en invitation til en indre rejse, der giver anledning til
større selvindsigt.

I arbejdet med de unge benytter vi os af vores faglighed indenfor kunstneriske æstetiske
udtryksformer, og sætter den i spil på en sådan måde det giver mening i forhold til den
unges egen historie.
Visionen er at skabe en platform hvor unges fortællinger er i centrum, og på sigt lave
debatskabende events på skoler/uddannelseinstitutioner og spille oﬀentlige forestillinger i
professionelt regi.
Vores arbejde bygger på principperne for æstetisk skabende processer med inspiration
hentet fra kunstneriske udtryk som; teater, sangtekster, litteratur, skulpturer, malerier, Street
Art, film, serier ect.

METODE:
-Interview teknik
-Storytelling
-Et bredt spekter af øvelser og metoder indenfor dramatisk arbejde

ØKON OMI:
Antal timer: 2 kunstnere á minimum 15 timer, optimalt 30 timer pr. kunstner. Timernes
fordeling fastlægges i samarbejde med skolen.
Aldersgruppe: Udskolingen, gymnasier, ungdomsuddannelser.
Antal elever: 25 - 50 - max 2 klasser
Sted: På skolen, hvis ikke andet lokale i nærheden vil være bedre egnet.
Undervisere: Lars Ditlev Johansen og Lina Franke Hedegaard
Tilskud: Der kan ansøges om tilskud til kunstnerhonorar gennem ordningen Unges Møde
Med Kunsten; www.UMMK.dk (F. eks. er skolens pris for 2 kunstnere i et 20 timers forløb med
tilskud 7.600,00 kr).

HVEM ER VI

Lina Franke Hedegaard, Mail: mail@linafh.dk Mobil: 26217889
I mit arbejde med børn og unge trækker jeg på erfaringer og viden fra mit professionelle arbejde
som skuespiller, min uddannelse fra skuespilleruddannelse på Skuespillerskolen v/ Odense Teater
og efteruddannelse som Kunst og Kultur formidler fra Scenekunstens Udviklingscenter.
I kontakten med unge lægger jeg vægt på åben dialog i øjenhøjde og kunstneriske forstyrrelser. Jeg
udfolder deres kreativitet, skubber til deres idérigdom og kvalificere deres udtryk. Sammen lader vi
os inspirere, forførere, fornøje, forstyrre, overraske og skabe.
Min undervisningsmetode bygger på principperne for den æstetisk skabende læreproces og
Malcom Ross´ model for undervisning i kunstfagene.
Sammen med de unge flytter vi fokus fra individet til værket - hvad vil vi? hvad kan vi?, hvordan
gør vi det bedst?
Som Poul Gernes sagde: “Jeg kan ikke alene vil du være med?”

Lars Ditlev Johansen, Mail: larsditlev64@gmail.com Mobil: 25362655
Jeg er uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole og har haft mit virke som skuespiller på
et utal af landets teatre i kortere og længere perioder. Sideløbende har jeg undervist,
instrueret og skrevet dramatik. I de senere år har jeg fokuseret på at bruge mine
kompetencer i undervisning af børn og unge og konsulent arbejde. For mig er det hjerteblod
at møde børn og unge der hvor de er og jeg elsker at se dem brænde igennem og bruge deres
sande potentiale i udtrykket.
Min pædagogik er erfaret og udviklet gennem mange års undervisning, jeg ligger vægt på at
vi i fællesskabet skaber de bedste muligheder for den enkelte.

