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	Højskolens navn: Ry Højskole
	Projektets navn: Verden for dine fødder - Pop-up Højskolen
	Projektansvarlig: Thorbjørn Carl Hjalager
	Beskriv kort projektets overordnede formål: I forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, etableredes en række pop-up højskoler i Region Midtjylland. Projektet var en del af det officielle program for Aarhus 2017. Med Pop-up højskolerne blev folkehøjskolen gjort mobil, bragt ud af sin vante ramme og tænkt ind i nye sammenhænge. Højskolen gik dermed fra at være et særligt sted, som aktivt skal opsøges, til at være et aktivistisk sted, der opsøger.
	Hvem har været projektets primære målgruppe: Pop-up højskolerne henvendte sig bredt til alle borgergrupper i de byer der blev arbejdet. Et af projektets hovedformål var at skabe grobund for møder mellem borgergrupper på tværs af alder, kulturel og social baggrund, religion og uddannelse. Dette lykkedes i høj grad. 
	Hvor mange personer har medvirket i projektet som deltagere: Projektet har talt en lang række professionelle kunstnere og undervisere. Da pop-up højskolen har forsøgt at udviske grænsen mellem undervisere, kunstnere og deltagere skal disse også tælles med i deltagergruppen, da de i høj grad har spillet en deltagende rolle. I alt har flere end 50 kunstnere og undervisere været med, og flere end 1800 har oplevet eller deltaget i pop-up højskolens aktiviteter på Samsø, i Ry, Tarm, Ebeltoft, Ringkøbing, Vejle, Odder  og Holstebro. 
	Hvor mange personer har projektet i øvrigt berørt og hvem drejer det sig om: Pop-up Højskolen har ud over de direkte deltagende været afhængig af en lang række frivillige lokale kræfter. Lokale landmænd har bl.a. bygget Halm-colosseum i Tarm - en halmarena med plads til 300. I alle byer er der sørget for forplejning, plakater, opstilling, lokal forankring m.m.m. I alt har flere end 100 frivillige hjulpet undervejs. 
	Hvilke konkrete aktiviteter er blevet gennemført i regi af projektet: 9. - 11. juni Pop-up Højskole på Samsø i forbindelse med Bæredygtighedfestivalen. Den 11. juni desuden Pop-up Højskole i og ved Hyttefadet på Ballen havn. 

21. -23. juni. Pop-up Højskole på Hotel Himmelbjerget for danskere og unge med flygtningebaggrund. 

21. - 22. august. Pop-up Højskole i Halm-colosseum - Tarm. 

26. august. Mobil højskole i Ringkøbing.

27. august. Pop- up Højskole på 'The Island', Ebeltoft. 

28. august. Pop-up Højskole i Trivselshuset Holstebro. 

15. & 21. oktober Pop-up Højskole Vejle.

20. oktober. 2. mobilhøjskole i Ringkøbing. 

21. oktober. Odder. Pop-up Højskole i Bjørnegrotten og på plejehjemmet Skovbakkehjemmet.

23. oktober. Ry. Pop-up Højskole for børnehavebørn og beboerne på plejehjemmet Ryvang.
	Hvilke aktører har I samarbejdet med i forbindelse med projektet: Aarhus Universitet Helene Blinkenberg institut for historie og arkæologi, Syddansk Universitet Anders Hougaard institut for kommunikation, Projektleder Flamenco Teatret Kirstine Hastrup, Ry Højskole, Vestjyllands Højskole, Engelsholm Højskole, Roskilde Festival Højskole. Lapso Producciones (Spanien), guitarist Eugenio Iglesias (Spanien), magiker José Bernabé (Spanien), Det klassiske ensemble LYDENSKAB, danser Jairo Barull, sangskriver Jens Rosendal, komponist Rasmus Skov Borring, oudspiller Maher Mahmoud, Dansk Flygtningehjælp, Venligboerne i Ry og Lemvig, Bæredygtighedsfestivalen Samsø, Aarhus 2017, Kulturhuset Mejeriet i Tarm, Vejle Kommune, Holstebro Kommune, Skanderborg Kommune, Syddjurs Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, guitarist og komponist Nikolaj Rosengreen, Den Grønne elevator (socialt værested) i Ringkøbing, Vægterne i Ringkøbing, Ringkøbing Garden, Det Grænseløse køkken i Ebeltoft, Trivselshuset i Holstebro, sanger Rasmus Dissing. 
	Hvilket positivt udbytte har samarbejdet medført: Med Pop-up Højskolen er det lykkedes til at få højskoletanken ud mellem mennesker på gaden og ind hverdagslivet i en række mindre jyske byer. Arbejdet med folkekultur, folkeoplysning og borgerinddragelse har i høj grad involveret borgergrupper der ikke selv havde opsøgt højskolen. Som en helt særlig succes står højskolekurset på Himmelbjerget for danskere og unge flygtninge. Her skabte højskolens uformelle ramme et unikt møde mellem meninger og stimulerede i højeste grad viljen og gav redskaber til sammen at skabe positiv social forandring. Mødet mellem dansk folkekultur og den levende og autentiske andalusiske flamencokultur, gav desuden både den danske fællessang og folkemusik og flamencoen et helt nyt udtryk, og tydeligjorde musikkens evne til at udligne forskelligheder og revitalisere folkemusikken og sangen. Desuden har Pop-up Højskolen stimuleret og gødet lokale initiativer og det helt nære demokrati. Pop-up Højskolen møder borgerne i deres hverdagsliv, langt væk fra politiske paroler og symboler. Dette har frigjort samtaler og debatter fra den partipolitiske kamparena, og har i stedet taget fat i den enkelte deltagers ressourcer og erfaringer fra det faktisk levede liv. Tarm og højskolen på Himmelbjerget var fantastiske eksempler på hvad det direkte møde og samtalen med udgangspunkt i erfaring og livsanskuelse kan flytte mellem deltagerne - og på hvor meget det betyder ikke at møde hinanden med et partibogstav malet i panden. Der er skabt en række nye samarbejder i mange af de byer vi har arbejdet i. Bl.a. mellem foreninger, enkeltpersoner og initiativer der ikke selv havde fundet hinanden. Kortlægning og tydeliggørelse af en by og et områdes ressourcer og initiativer er en stor del af Pop-up Højskolens formål. Blandt andet fik det frivillige initiativ Kulturhuset Mejeriet i Tarm, en platform gennem Pop-up Højskolen så det blev tydeligt for byen hvilke muligheder og aktiviteter huset rummer. For de frivillige omkring Mejeriet udvidede arbejdet med  Pop-up Højskolen horisonten og begrebet de kolossale muligheder en mindre by rummer, når man møder hinanden og samarbejder rigtigt.
	Hvilke udfordringer har samarbejdet medført: Pop-up Højskolen baserer sig på et samarbejde og en udveksling (byttehandel) mellem den by eller det sted den slår ned og Pop-up Højskolen. Der er aldrig tale om en karavane eller en turné med en fast form, men en dynamisk ramme der forholder sig til det sted, de mennesker og de udfordringer der findes der hvor Pop-up Højskolen rammer. Det har selvsagt været en stor udfordring at skabe den nødvendige lokale forankring og ejerskab for projektet. Pop-up Højskolen udfordrer hele tiden relationen mellem kunstner og tilskuer, underviser og elev, og forsøger hele tiden at skabe rum hvor fastlåste idéer om afsender og modtager bliver udvisket. Det er ved opsøgende arbejde - i god tid - lykkedes at skabe et ambassadørkorps i de deltagende byer, der både gennem handling og tale, har blåstemplet og arbejdet for projektet. Pop-up Højskolen er ikke en bedrevidende ramme der fortælle deltagerne hvordan livet, kulturen og samfundet bør være, men en inkluderende idé der skaber rum for forandring, indsigt, nye fortællinger og handling. At gøre dette tydeligt har krævet et stort forarbejde i de deltagende byer. Desuden har det krævet en stor indsats af mobilisere de grupper der ikke lader sig forføre af eller opdager en flot plakat og avisomtale. For at få involveret så mange borgergrupper som muligt, har arbejdet med Pop-up Højskolen krævet en lang række opsøgende besøg i foreninger, på institutioner, på gaden mv. Den personlige kontakt 1 til 1, nærvær, opfølgning og ansvaret for den gode kommunikation når den enkelte borger involverer sig, er en stor men nødvendig udfordring.
	Hvilke dele af projektet er lykkedes bedst Uddyb hvilke forhold der har haft betydning for at disse elementer er lykkedes: Pop-up Højskolen har haft en række målsætninger der er lykkedes over al forventning: 1. en afsøgning af og et bud på hvad levende dansk folkekultur er i 2017. Pop-up Højskolen ser folkekultur som en levende størrelse i konstant udvikling, og ikke som et museumsstykke der skal bevares uden mulighed for forandring. Med udgangspunkt i historien, lokale traditioner og den helt aktuelle borgersammensætning, er det lykkedes at skabe nye positive fortællinger der både rummer det velkendte, men som også har ladet sig inspirere af den virkelighed byen er en del af i dag. Projektet har ladet sig inspirere af den autentiske andalusiske flamencokultur, der gennem musikken, dansen, sangen, poesien og moden, har tag i stort set alle sydspaniere. Det er en kultur der baserer sig på et kulturmøde mellem store kulturer - maurerne, sigøjnerne og jøderne - og som derfor rummer verdens toner på en helt unik måde. Samtidig er det en kultur der er opstået blandt et samfunds uønskede og ekskluderede medlemmer, men som med tiden er blevet selve landets lyd. Pop-up Højskolen har ladet den danske højskolesang og traditionelle folkemusik rejse ud i verden, og efter et møde med flere af verdens største nulevende flamencokunstnere, vende tilbage til udgangspunktet. Dette har givet en helt ny, men dog genkendelig, tone. Dette har været en meget stor succes, og Ry, Tarm, Ringkøbing og Samsø har alle fået nye stykker levende folkemusik der lever videre efter Pop-up Højskolen er draget videre.  2. en styrkelse af demokratiets folkelige forankring. Gennem højskolens uformelle rum, er det lykkedes at skabe debatter, samtaler og møder der har baseret sig på lokale og personlige udfordringer, fjernet fra partipolitiske dagordner. Det er lykkedes at være talerør for grupper der har følt sig oversete, og at skabe synlighed og inspiration for initiativer der handler lokalt. Pop-up Højskolen baserer sig på den folkelige bevægelse, når forandring skal skabes. En forandring der ikke er båret af få ildsjæle, men som skabes i fællesskab. Det kan være mindre krævende ting som en 'hilsebevægelse' i byen, til initiativer omkring fællesspisning, byggeprojekter, byens idébank m.m.m.Fællessangen har hele vejen spillet en afgørende rolle som fællesskabsmotiverende - og et eksempel på fællessangens demokratiske betydning. 3. kortlægning og tydeliggørelse af ressourcer og muligheder for positiv forandring. Det gik hurtigt op for os at der i alle de byer vi kom til, var mange initiativer, foreninger og arrangementer der ikke fik øje på hinanden. Pop-up Højskolen har derfor brugt meget energi på at tydeliggøre og kortlægge byernes ressourcer, og at virke som katalysator for nye samarbejder og møder mellem byernes aktører. Dette er i høj grad lykkedes, og det har været spændende at opleve hvordan Pop-up Højskolen som tredie part, har skubbet til nye samarbejder mellem institutioner, foreninger og enkeltpersoner.  4. en nedbrydning af stereotype forestillinger om hinanden. Pop-up Højskolen har lagt meget energi i at samle borgergrupper der ikke oplagt mødes. For at give disse møder værdi, har det været vigtigt at have noget konkret at mødes om. Fællessang, madlavning og samtale har gennem hele projektet været en hjørnesten. Desuden har Pop-up Højskolen skabt et rum for udveksling af poesi, livshistorier, musik, dans og fællessang der har virket nedbrydende på mange sociale skel. Desuden har synlighed og selve det at blive invitereret indenfor gennem et direkte møde, været med til at skabe succesen for disse møder.
	Hvilke dele af projektet har medført flest udfordringer Uddyb hvilke forhold der har haft betydning for at disse udfordringer opstod: Pop-up Højskolen har haft så mange involverede at en tydelig kommunikation har været den største udfordring. Uden en stor organisation har vi med flere hundrede involverede taget os af store og små udfordringer, hvor de fleste i den anden ende oplever at vi kun har fokus på deres by eller område. Et spørgsmål om størrelsen på en gryde kan få en frivillig til at ligge søvnløs, og hvis vi ikke var til rådighed for et svar, gav det hurtigt et langt større problem end selve gryden. Arbejdet med frivillige kræver et enormt nærvær og tydelighed. Desuden har Pop-up Højskolen et indbygget kaoselement, da vi ikke kommer med en færdig plan for hvordan alt skal forløbe. Arbejdet med at skabe i fællesskab har krævet mange møder, og et stort arbejde med at gøre de deltagende trygge med den kaos del i går ind i med åbne øjne. Desuden er det vigtigt at aftaler om tidspunkter mv. overholdes. En landmand der stiller op med 30 tons halm til en halmarena skal mødes til tiden. Er folk til gengæld trygge kan alt lade sig gøre. Pop-up Højskolen balancerer mellem orden og kaos - der skal være styr på det bagvedliggende, og plads til det uventede. Økonomi er altid en udfordring, men Pop-up Højskolen har med et meget begrænset budget, skabt oplevelser, inspiration og møder for minimum 1.800 direkte involverede, og flere tusinde indirekte. Fordi frivillige bød ind, kostede halmarenaen i Tarm som eksempel kr. 0.- og samlet blev der lagt over 100 mandetimer og halm for kr. 50.000.- i arbejdet. I Vejle blev der lavet suppe til 200 med grøntsager samlet ind under en musikparade i et socialt boligbyggeri. Eksemplerne på hvad vi har fået for lidt, når deltagerne føler ejerskab for projektet,  er mange.
	Er der elementer fra projektet som vil blive forankret i jeres fremtidige højskolepraksis Hvis ja uddyb gerne på hvilken måde: Pop-up Højskolen har bevist folkehøjskolens potentiale og vigtighed som en kulturskabende og demokratiudviklende samfundsaktør. Folkehøjskolens udadvendte muligheder er uendelige, og højskolens uformelle rum er ikke bundet til mursten og enkelte adresser. Pop-up Højskolen - folkehøjskolen - rummer både det højeste kunstneriske niveau, det folkelige fællesskab, den stærk specialiserede viden og den oplyste folkelighed. Dette gør i vores øjne folkehøjskolen til det højeste organ for uddannelse - og det forpligter. I forhold til fremtidig højskolepraksis er det både muligt at fastholde elevernes individuelle projekt og motivation for et højskoleophold, og samtidig åbne skoleformen op så den møder den by, det samfund og den virkelighed højskolen befinder sig i. Et forsat mål, forankret i Pop-up Højskolens resultater, er arbejdet med den uformelle uddannelse, der gør en højskoleelev i stand til at skabe mulighed for forandring og engagement hvor end man befinder sig. En lyst til at forstå og udforske det lokalsamfund og den verden man er en del af. Både historisk, kulturelt og i et møde med dem man omgås. Pop-up Højskolens nedbrydning af de skel der ofte skiller os ad, socialklasse, alder, religion, uddannelse og politisk ståsted er det fortsat nødvendigt at folkehøjskolen engagerer sig i og forpligter sig på. I forhold til min fortsatte højskolepraksis vil jeg styrke mit forhold til den by jeg befinder mig i, og i langt højere grad lade mine elever benytte deres færdigheder i et direkte møde med det sted de befinder sig.
	Er der noget I ville gøre anderledes hvis I skulle lave et lignende projekt i fremtiden: Et fremtidigt Pop-up Højskole projekt vil være mindre ambitiøst i forhold til antallet af arrangementer på et år. Uanset hvilket sted vi har besøgt, har mulighederne været uendelige, og lysten til at dykke endnu dybere stor. 

Højskoleformen åbner mange døre, og det har været utroligt at opleve den positive stemning der har mødt os som repræsentanter for folkehøjskoletanken. Dette potentiale har bevist for os, at der er stor vilje og lyst til at indgå i nye fællesskaber og til at bidrage aktivt. Folkehøjskolen i rollen som aktivistisk samfundsaktør rummer forsat et stort uforløst potentiale. 

Et fremtidigt Pop-up Højskole projekt vil desuden fokusere endnu mere på bæredygtigheden af idéen, således at byen er bedre rustet til selv at gentage den borgerinddragende metode, også efter at vi er rejst videre. 
	Hvad er jeres samlede vurdering af projektets forløb i forhold til de opstillede projektmål: I forhold til den oprindelige målsætning har Pop-up Højskolen overgået alle forventninger. Det er lykkedes at benytte den nationale og internationale opmærksomhed i forbindelse med Aarhus 2017, til at bevise folkehøjskolens eksistensberettigelse og potentiale, ikke bare nationalt, men også i en meget større kontekst. Som en del af det officielle program har folkehøjskolen opnået en høj profilering i det europæiske kulturhovedstads år. Pop-up Højskolen har desuden haft stor succes med at møde og tiltrække en lang række borgere der ellers ikke ville være kommet i kontakt med den danske højskoletradition. Særligt har en stor gruppe flygtninge mødt og medvirket aktivt i Pop-up Højskolens aktiviteter. Pop-up Højskolen har vist at kultur med selvtillid, funderet i historien og med blikket rettet mod verden, er en fantastisk dynamo for forandring og udvikling. Den danske folkehøjskole er et fantastisk bud på kulturel sammenhængskraft, og formen har vist at en bodega, et hotel, en halmarena eller en stue alle er fantastiske steder at lave højskole. Mødet mellem den danske folkemusik, fællessang og flamencokulturen viste sig også at være gensidigt inspirerende og fornyende. Når vores folkekultur tør møde verden bliver den ikke mindre dansk, tværtimod - og det var inspirerende at opleve at vores folkemusik også gav flamencoen et nyt udtryk, der fortsat lever i de spanske kunstnere.
	Hvad er de væsentligste erfaringer fra projektet i forhold til højskolernes folkeoplysende arbejde: Den begejstring vi mødte i alle grupper - børn, unge, voksne, gamle, socialt udsatte, flygtninge, forretningsfolk, landmænd, ensomme m.m. fl. viste at folkehøjskolen er et aktuelt og tidssvarende bud på folkelig sammenhængskraft. Det folkeoplysende kom i højeste grad til udtryk når det gjaldt om det helt grundlæggende - at skabe indsigt, nysgerrighed, inspiration og vilje til engagement - med udgangspunkt i det ultralokale. Sit eget liv, naboen og i forhold til dem man ser i bybilledet men ikke ellers har kontakt med. Denne tro på at forandring kan skabes med små midler, oplevede vi at Pop-up Højskolen og dermed folkeoplysningen stimulerede i højeste grad. Det folkeoplysende kom i denne forbindelse til udtryk i mødet med kunstnere på højeste niveau, stærk specialiserede forskere og dygtige undervisere, i et møde med borgere på folkehøjskolens præmis - det uformelle og ligeværdige møde. Folkeoplysningen gav et eksempler på det utrolige, det smukke og det svære, og bidrog dermed til at strække forestillingen om hvad der er muligt.I forhold til dette er den allervigtigste erfaring med Pop-up Højskolen, at folkehøjskolen må forpligte sig på at styrke sin udadvendthed og må fortsat må arbejde på at forstå og udvikle sin unikke rolle i det samfund den er en del af.
	Har I yderligere kommentarer i forhold til projektets forløb eller til puljemidlerne generelt kan I uddybe dem her: Arbejdet med Pop-up Højskolen havde ikke været muligt uden støtte fra Folkeoplysningsfonden. En stor tak til dem der læste vores ansøgning og fandt den spændende nok til at støtte projektet. 
Det har været en stor og inspirerende oplevelse at samarbejde med så mange fantastiske folkehøjskoler. Den oplevelse under jeg alle der arbejder med folkeoplysning. 

Ry den 14. januar 2017. 

Thorbjørn Carl Hjalager


