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SCENE N

At tilbyde børn møder med
professionelle kunstnere og tiltrække
børn med mangfoldige baggrunde til
vores scenekunstværksteder.

# 
At forblive et gratis tilbud, således at
også børn fra socioøkonomisk dårligt
stillet hjem kan deltage.

#
At sørge for at scenekunsten ikke er
for en eksklusiv klub.#
At bringe scenekunsten ud i det
offentlige rum og  boligsociale
områder på Nørrebro.

#

At professionelle scenekunstnere
inviterer børrn til at deltage aktivt i
scenekunsten gennem performance
installtioner og forestillinger.

#
At samarbejde med lokale skoler,
klubber og organisationer for at møde
og spille for så mange børn som
muligt.

#
At give børnene stemmer via
deltagelse i Scene N´s projekter.#
At spille 2 offentlige og gratis
forestillinger på Nørrebro i løbet af
året, der også spilles for lokale
skoleklasser ca. 500 børn, samt lave 2
performance installationer i offentlige
rum på Nørrebro.

#

CONTENTS

Scene N søger midler til at gennemføre
scenekunstprojekt for ca. 500 børn på
Nørrebro. Projektet har fokus på: 



Performancen Lys&Mørke under 48 timer på
Støberiet, 6 forestillinger. Vises offentligt og
gratis.

Performance FOMO, spillested Murergården,
6 forestillinger. Vises offentligt og gratis.

Performance Installation Kunst Containeren,
på Krakas Plads. Den består af en
opstartsdag med performance installationen
Det røde Land, efterfulgt af 4 dages
undersøgelser af vores by,  hvor børn sammen
med kunstnere i en scenekunstworkshop
undersøger byen. Den afslutter med en
performance installation over Vores by!

AKTIVITETER

 
 

SAMARBEJDSPARTNERE & 500 BØRN

I projektet samarbejdes der med en række lokale
institutioner om, at børn fra mangfoldige og
udsatte miljøer på Nørrebro møder professionel
scenekunst i samskabende projekter, hvor deres
egne historier og perspektiver undersøges
kunstnerisk. 

Vi samarbejder med boligforeninger, boligsociale
indsatser, biblioteker og kulturhuse om:
scenografiske installationer, involverende
performances i gårdmiljøer, scenografiske
værksteder, scenekunstværksteder og visninger af
forestillinger. 

TIDSPLAN
April 2023:  Interaktiv performance installation &
scenekunstværksted, Kunst Containeren.
Maj 2023: Forestillingen Lys&Mørke under 48
timer.
Juni: 2023: Forestillingen FOMO!



KUNST CONTAINEREN
Er et projekt i byrummet hvor lokale børn og
unge deltager i skabelsen af en interaktiv
performance installation om Vores by. Vi
indsamler historier om byen, iscenesætter
hjem og situationer og deler drømme om
fremtiden by. Alt det indsamlede materiale
bliver iscenesat og opført den sidste dag

 
 

LYS&MØRKE
vi arbejder med lyskilder og ritualer og
undersøger lysets og mørkets påvirkning af
mennesket. Vi indsamler historier fra de
deltagende og i scenesætter det i
samarbejde med de deltagende børn

 

FOMO
Gennem mantraet: vær på, online, tjek din
status, opdater din profil, følg med i dine
venners liv og opslag, sørg for, at du selv ser
ud som om du hele tiden har travlt, gå ikke
glip af noget, fuldfør alting lidt hurtigere etc.
vil vi undersøge, hvordan FOMO opleves og
sætter sig i kroppen? Hvordan kan angst, lavt
selvværd, følelsen af statustab og stress
omsættes til et scenisk sprog. Og er digitale
modbevægelser som fx det sociale medie
BeReal bare endnu en ting, man ikke må gå
glip af? Og ikke mindst, vil vi udforske hvornår
børnene egentlig siger fra? 

Gennem scenekunstneriske greb vil vi
undersøge hvordan en kultur, hvor børn i
stigende grad oplever angst i forbindelse
med ikke at kunne deltage i sociale
begivenheder, live og digitalt, ser ud. 



Scene N er et ambitiøst og gratis scenekunsttilbud for
børn på Nørrebro. Vi har eksisteret siden 2015 og er
forankret i lokale institutioner på Nørrebro. 

Scene N skaber visuel og fysisk scenekunst. Vi arbejder
med autobiografiske elementer og inviterer børnene ind i
iscenesatte scenarier, hvor de kan fortælle historier fra
deres eget liv. 

Vi arbejder aktivt på at rekruttere mangfoldigt, idet vi
ønsker at vores scenekunsttilbud benyttes af børn fra alle
miljøer, indkomstgrupper og kulturelle baggrunde. 

Vi ønsker at lave teater for og med de mangfoldige børn,
der bor på Nørrebro. Vores aktiviteter er derfor også
gratis. 

Scene N's professionelle kunstnere er: Line Jønsson
(skuespiller), Henriette Aarup (ny-cirkus artist) & Nanna
Bøndergaard Butters (Iscenesætter & teaterpædagog).
Derudover har vi tilknyttet Camilla Bang (musiker) og
Martin Drange (film dokumentarist & filmpædagog), og
henter øvrige kunstnere ind efter behov.
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