
 

24-10-2022 15:08 1

Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Den Anden Arabiske Kvinde

Hvilken type arrangement 
søger du støtte til?:

Scenekunst

Startdato: 18-01-2023

Slutdato: 11-02-2023

Antal 
opførelser/koncerter:

20

Sted

Blaagaard Teater
Nørrebrogade 37, 2200 København N
0101

Foregår arrangementet 
flere steder? (Hvis ja, 
se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 
kroner:

40000 kr.

Navne på deltagende 
kunstnere/grupper:

Dramatiker og skuespiller HANIN GEORGIS Instruktør 
ÖZLEM SAGLANMAK Scenograf MAI KATSUME Lysdesigner 
MATHILDE HYTTEL Lyddesigner NANNA-KARINA SCHLEIMANN 
Koreograf IDA FROST Manuskriptkonsulent ANNA SKOV

Evt. relevant link til 
projektet:

www.blaagaardteater.dk

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

En nøgen arabisk kvinde træder frem på scenen. Hun er en kvinde med en arabisk 
etnicitet, som ikke bliver omtalt i medierne. Den ikke-muslimske, den ikke-
undertrykte, den seksuelt frigjorte, den kunstneriske, den demokratiske.   
Denne monologforestilling er et opgør med fordomme og med at blive sat i bås. 
’Jeg dræbte Sheherezade – en vred arabisk kvindes bekendelser’ af Joumana 
Haddad er en stor inspirationskilde for forestillingens tilblivelse. 
Forestillingens kerne er at skabe et vidnesbyrd af et nyt arabisk 
kvindeportræt, og opløse både det vestlige og det  mellemøstlige 
fordomsbillede af den arabiske kvinde.   Målet er at skabe bevidsthed og 
motivation hos publikum til at skabe nye selvbilleder. Hanin Georgis er 
uddannet skuespiller og er en ny, modig og markant stemme på den danske 
scenekunstscene. Med et unikt personligt bidrag til ny dramatik bidrager   hun 
til debatten om hvad det vil sige at være en moderne kvinde med en arabisk 
etnicitet i dagens Danmark.

Formidling af projektet

Forestillingen indgår i teatrets samlede kommunikationsstrategi og rækker ud 
til netværk og foreninger samt gymnasieklasser og universitetshold. Vi trykker 
plakater til at hænge i bybilledet, for at bidrage til et større fokus på 
dette oversete tema, og derudover vil vi nå nye målgrupper via sociale medier 
og samarbejdspartnere såsom  A SEAT AT THE TABLE, DIVERSITY WORKS og Mino 
Danmark.

Information om ansøger
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Ansøgers navn

Virksomhed Blaagaard Teater

Momsregistreret


