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Danseforeningen Global Kidz og dens ungdoms- og voksenafdeling World Dance Academy er en frivillig 

folkeoplysende forening i rivende udvikling med stor medlemstilgang og aktivitetsudvikling. 

Global Kidz har medlemmer i alle aldre og på alle niveauer; fra det lille barn til voksne, fra begynderen til 

konkurrencehold og semiprofessionelle ungdoms-crews. 
 

Global Kidz har på 13 år udviklet sig til en bred platform for dans med både lokalt og internationalt 

perspektiv. Med dansen som middel skaber foreningen et stærkt fællesskab og sammenhængskraft i de 

lokalsamfund foreningen er en del af. 

Foreningen arbejder målrettet på at rekruttere børn og unge fra udsatte byområder, hvor mange ikke har 

et aktivt foreningsliv. Global Kidz og World Dance Academy har i 2022 ca. 700 medlemmer, hvoraf ca. 500 

er under 25 år.  

I 2018 indgik Global Kidz i Socialt Partnerskab med Københavns Kommune og har aktiviteter på ydre 

Nørrebro, Amager, Nordvest, Vesterbro og i Sydhavnen. 

Global Kidz startede på ydre Nørrebro i 2009 og har flest hold og størst netværk her med 33 faste hold i 

efteråret 2022. De 31 af holdene er i Osramhuset, med ca. 550 medlemmer der deltager i ugentlige 

aktiviteter og 200-250 besøgende forældre og søskende. Det vil sige at Global Kidz berører ca. 800 borgere 

på ydre Nørrebro hver uge. Foreningen har pt 51 hold, hvor 18 er hold fordelt på 6 andre lokationer i 5 

bydele. 
 

Antal ansatte: I sekretariatet er der 2 fuldtidsansatte og 3 deltidsansatte. Vi har 18 faste undervisere som 

også er professionelle kunstnere og timelønnede. Derudover har vi 30 frivillige, samt diverse 

gæstedanselærer og projektansatte ifm. events. 
 

Global Kidz lægger stor vægt på undervisning af høj kvalitet, og at instruktørerne er professionelle 

kunstnere og gode formidlere af deres dansestilart. Mange af underviserne er professionelle kunstnere fra 

mange dele af verden og på højt internationalt niveau. 

Foreningen er førende inden for undervisning i stilarterne Afrobeat, Afrohouse, Dancehall, Breakdance og 

traditionel Vestafrikansk dans, da vi har nogle af landets bedste både dansere og inden for disse stilarter og 

undervisere indenfor området.  

Foreningen skaber fortløbende nye projekter og aktiviteter med henblik på at skabe gode rammer for 

personlig udvikling og fællesskaber for deltagerne. 

I 2019 havde vi et dansehold fra ydre Nørrebro med i liveshows i Danmark har Talent på TV2. Hvert år har vi 

konkurrencehold med til diverse konkurrencer i både Danmark og udlandet. 

Udover alle de faste dansetimer arrangerer foreningen adskillige events og projekter. Heriblandt 

dansebattles, workshops med dansere fra udlandet og diverse festivaler. 

I 2020 afholdte foreningen sin første store Afro Unity battle og Dancehall Unity battle & camp, der blev en 

kæmpe succes og er siden videreudviklet.  

2020-22 har vi arrangeret adskillige større og mindre dansebattles og workshops med internationale 

dansere inden for afro-, dancehall og hiphopstilarter. Vi har afholdt trænerkurser for helt unge dansere, 

arrangeret Feriecamps, arrangeret workshops med talks om de forskellige dansekulturer under betegnelsen 

af Movements With Meaning, samt en anti-racistisk dansefortolkning af Den grimme ælling. Et hav af gade  
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events på Nørrebro og meget, meget mere. Blandt andet med støtte fra Københavns Kommune og 

donation fra Roskilde Festivalen, Gadeidræt og Nørrebro lokaludvalg. 

  

Hvad søger vi?  

Fordi at Global Kidz og World Dance Academy har vokset så meget, og fortsat er i udvikling, både i 

medlemstal og i aktivitetsniveau øges behovet for en base, hvor vi kan samle store dele af vores aktiviteter, 

styrke fællesskabet mellem medlemmer, trænere, frivillige og ansatte. Et sådan fysisk sted kan også danne 

rammen for mange aktiviteter og begivenheder, der er åbne for lokalsamfundet, selvom de ikke er 

medlemmer af foreningen. 
 

Facilitetsbehov 

• Minimum 3 dansesale, der kan rumme ca. 20-30 dansere, og hvor der kan spilles høj musik  

• Kontorfaciliteter til 3-6 personer 

• Minimum 2 opholds- og møderum til medlemmer, frivillige, undervisere, forældre og søskende 

• Opbevaringsplads til kostumer, lydudstyr, dansevinyl, rytmikinstrumenter, flyers, rekvisitter, 

medlemstøj til salg mm. 

• Reception, hvor medlemmer og forældre kan henvende sig og blive tilmeldt, flytte hold mv. 

• Køkkenfaciliteter             

  

Placering  

Vi ønsker at være på ydre Nørrebro, da det er her vi har størst tilknytning til medlemmer og 

samarbejdspartnere. 

 

Vi har set Baldersgade 10 og ser et kæmpe potentiale i bygningen som base og platform for Global Kidz. 

Med den centrale beliggenhed på ydre Nørrebro vil den styrke foreningens arbejde og relation til de mange 

samarbejdspartnere vi har i bydelen. 

 
 

Fordele ved at få egen foreningsbase 

· At samle de fleste aktiviteter et sted, og have en fælles platform vil gøre en verden til forskel og øge 

foreningens ressourcer 

· At kunne sidde sammen i sekretariatet, vil forbedre arbejdsforhold og skabe tilknytning 

· Kommunikation og samvær på tværs vil styrke foreningens sammenhængskraft 

· Det vil styrke fællesskabet og øge medlemmernes tilknytningen til foreningen 

· Det vil styrke foreningsidentiteten hos medlemmer, frivillige, instruktører og ansatte 

· Det vil understøtte dialog, sammenhængskraft og projektudvikling i bydelen 

· Skabe rammer for en kulturel smeltedigel, med ideudvikling, debat og vidensdeling     

· Styrke det frivillige engagement blandt medlemmer, forældre m.fl. 

· Styrke elitehold, talentudvikling og projektudvikling 
 

Vores eget hus vil forbedre vores muligheder for langtidsplanlægning af både de faste holdaktiviteter og 

kortere projekter og begivenheder, fordi vi vil være sikre på, at husets træningslokaler er til vores 

disposition. Med den nuværende ordning for lokaletildeling, er langtidsplanlægning vanskelig, men at have 

vores egne lokaler vil lette dette, også selvom de ikke kan rumme alle 51 ugentlige hold.  
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Nye muligheder for projekter 

Egen foreningsbase vil give mulighed for yderligere udvikling af foreningens dansetilbud, fx lave tilbud om 

dagskole, lave weekendprojekter, workshops, lektie-café, efteruddannelseskurser, sociale og kulturelle 

arrangementer for medlemmer og styrke samarbejdet med bydelens øvrige aktører. 
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