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Højskolens navn:  

Projektets navn:  

Projektansvarlig:  

FORMÅL 

Beskriv kort projektets 
overordnede formål: 

 
 
 
 
 
 
 

MÅLGRUPPER OG DELTAGERE 

Hvem har været 
projektets primære 
målgruppe?  
 

 
 
 
 
 

Hvor mange personer har 
medvirket i projektet som 
deltagere? 
 

 

Hvor mange personer har 
projektet i øvrigt berørt, 
og hvem drejer det sig 
om? 
 

 

AKTIVITETER 

Hvilke konkrete 
aktiviteter er blevet 
gennemført i regi af 
projektet? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAMARBEJDSRELATIONER 
(Besvares kun, hvis projektet har omfattet samarbejde med andre aktører) 

Hvilke aktører har I 
samarbejdet med i 
forbindelse med 
projektet? 
 
 
 
 
 

 

Hvilket positivt udbytte 
har samarbejdet 
medført? 
 
 
 
 

 

Hvilke udfordringer har 
samarbejdet medført? 
 
 
 
 
 
 

 

LÆRING FRA PROJEKTET 

Hvilke dele af projektet er 
lykkedes bedst? 
 
Uddyb, hvilke forhold der 
har haft betydning for, at 
disse elementer er 
lykkedes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvilke dele af projektet 
har medført flest 
udfordringer? 
 
Uddyb, hvilke forhold der 
har haft betydning for, at 
disse udfordringer 
opstod: 
 
 

 
 



 
 

Er der elementer fra 
projektet, som vil blive 
forankret i jeres 
fremtidige 
højskolepraksis?  
 
Hvis ja, uddyb gerne på 
hvilken måde: 
 
 
 

 

Er der noget, I ville gøre 
anderledes, hvis I skulle 
lave et lignende projekt i 
fremtiden? 
 
 
 
 
 

 

SAMLET VURDERING 

Hvad er jeres samlede 
vurdering af projektets 
forløb i forhold til de 
opstillede projektmål? 
 
 
 
 
  

 

Hvad er de væsentligste 
erfaringer fra projektet i 
forhold til højskolernes 
folkeoplysende arbejde? 
 
 
 
 
 

 

Har I yderligere 
kommentarer i forhold til 
projektets forløb eller til 
puljemidlerne generelt, 
kan I uddybe dem her: 
 
 
 
 

 


	Højskolens navn: Terstrup Højskole
	Projektets navn: NorthLit
	Projektansvarlig: Christian Dorph
	Beskriv kort projektets overordnede formål: NorthLit var tænkt som et møde - et topmøde, har vi kaldt det - mellem nordisk og arabisk litteratur. Formålet har været at sætte fokus på en litteratur, vi ikke kender så meget til, få den oversat til dansk og invitere mellemøstelige og nordiske forfattere fra hele verden til samtaler, oplæsninger, koncerter og et politisk seminar. 
	Hvem har været projektets primære målgruppe: Folk med interesse for nordisk og arabisk litteratur og/eller den politiske situation i Mellemøsten. Festivalen tiltrak mange unge, som blev indlogeret på højskolen i festivaldagene, mens et lidt ældre publikum deltog i arrangementerne på ARoS og det politiske seminar på Testrup Højskole.
	Hvor mange personer har medvirket i projektet som deltagere: Vi havde inviteret godt 40 forfattere og intellektuelle fra hele verden samt to bands, danske Christian Hjelm og egyptiske El Dor El Awal. Vi regner med at små 2000 personer har gæstet arrangementer, heraf 100 med partoutbillet (højskolepas) samt fribillleter til ca. 20 flygtninge fra et nærliggende asylcenter.
	Hvor mange personer har projektet i øvrigt berørt og hvem drejer det sig om: Vi lavede et meget velbesøgt arrangement på Gellerup Bibliotek på dansk og arabisk, hvor en del af publikum havde anden etnisk baggrund end dansk.
	Hvilke konkrete aktiviteter er blevet gennemført i regi af projektet: 1. Hver dag på ARoS var der to scener med samtaler mellem festivalens forfattere, forlæggere og oversættere samt oplæsninger.

2. På ARoS havde vi desuden åbne værksteder, hvor publikum kunne besøge og følge med i forskellige produktionsprocesser:
    a. Graphic Novel- og tegneserieforfatterne Joseph Kai (LB) og Halfdan Pisket (DK) tegnede sammen to helsides tegneseriestriber til Information.
    b. Grafiker og bogtrykker Louise Sidenius (fra Officin, København) færdiggjorde på en risograph-trykkemaskine tre af de bogudgivelser, som udkom under festivalen.

3. På Testrup Højskole afviklede vi fredag 22.06 et politisk heldagsseminar med festivalens forfattere i paneldebatter sammen med akademiske mellemøsteksperter (Jakob Skovgaard-Petersen, Rasmus Alenius Boserup, Saer El-Jaichi, Adam Holm, Jonathan Guyer (USA)).

4. På Testrup Højskole 21. og 23.06: Mindre oplæsninger ved en række af festivalens forfattere.

5. På Godsbanen, Aarhus, fandt Nordiske Poesidage sted aftenerne 21.-22.06, hvor en række prominente forfattere fra Danmark, Sverige, Norge og Finland læste op (på deres modersmål).

6. Lørdag den 23.06 på Testrup Højskole: Stor sankthansfest med oplæsninger, festmiddag, koncert ved El Dor El Awal (EG), Christian Hjelm (DK) og DJ HVAD. El Dor El Awal spillede også koncert på Atlas, Aarhus, fredag 22. juni.

7. På Gellerup Bibliotek 23.06: fælleslæsning med publikum af nogle af festivalens bogudgivelser fra og oplæsning på både arabisk og dansk ved tre arabiske forfattere.
	Hvilke aktører har I samarbejdet med i forbindelse med projektet: LiteratureXchange, Aarhus (DK)
Litteraturen på Scenen, Aarhus (DK)
Aarhus Litteraturcenter, Aarhus (DK)
Gellerup Bibliotek, Aarhus (DK), Gellerup
ARoS Aarhus Kunstmuseum, Aarhus (DK)
Danish Egytian Dialogue Institute, Cairo (EG)
Dagsbladet Information, København (DK)
Forlaget Antipyrine, Aarhus (DK)
Saladindagene (arabisk kulturfestival), Litteraturhuset, Oslo (NO)
Mellemfolkeligt Samvirke - Café Mellemfolk, Aarhus (DK
	Hvilket positivt udbytte har samarbejdet medført: De mange samarbejdspartnere har gjort det muligt at lave en stor og kompleks litteraturfestival med udgangspunktet i højskolen og med arrangementer og scener i Aarhus, på Atlas, Godsbanen og ARoS. Vi var meget glade for samarbejdet med ARoS, som lagde deres smukke lokaler til nogle af de store arrangementer, bl.a. åbingsarrangementet med Suzanne Brøgger og den irakiske forfatter Hassan Blasim. Vi var også glade for samabejdet med DEDI i Cairo, som hjalp vores gæster med at få visum og som betalt for det egyptiske band El Dor El Awal.
	Hvilke udfordringer har samarbejdet medført: NorthLit har været en selvstændig del af og kulminationen på LitX, en stor kommunalt støttet litteraturfestival, som forløb over 14 dage. Der har været en udfordring at få medierne (i København) til at dække vores arrangementer, fordi der skete så meget på så kort tid. Dog havde vi et godt samarbejde med Information og Weekendavisen, som dækkede festivalen og anmeldte vores udgivelser. 
	Hvilke dele af projektet er lykkedes bedst Uddyb hvilke forhold der har haft betydning for at disse elementer er lykkedes: Samtalerne medllem de nordiske og de ararbiske forfattere var meget vellykkede og især de nordiske forfattere havde forberedt sig godt og læst og sat sig ind i, hvem de skulle møde.

Det politiske seminar på Testrup var også ekstremt velykket og med deltagelse af næsten alle forfatterne og en lang række talks, såkaldte conversations circles, på flere scener samtidig. Det var nogle spændende samtaler - og sammenstød - og det fungerer godt, fordi vi havde brugt tid på forberede samtalerne og forberede gæsterne på, hvad de skulle debattere - og vores moderatorer og mellemøsteneksperter var vanvittigt dygtige og velforberedte.
	Hvilke dele af projektet har medført flest udfordringer Uddyb hvilke forhold der har haft betydning for at disse udfordringer opstod: De var en stor udfordring at skaffe tilmeldinger til festivalen. NorthLit er helt nyt koncept som blander sommerhøjskole og litteraturfestival, og det budskab måtte vi kæmpe og løbe stærkt for at få ud - men det lykkedes os at få det ønskede antal deltagere.

Den anden store udfodring var logistikken. Det var meget stort arbejde at købe flybilleter til så mange mennesker og sørge for, at de fik visum (to af vores gæster fik desværre ikke visum) og kom  sikkert ind i landet. Det var også en stor udfordring at transportere forfattere og deltagere rundt mellem scener med shuttle busser og store busser. Heldigvis klappede det hele, men vi løb meget stærkt.

Udfordringerne opstod, fordi det er et nyt koncept, og det er altid vanskeligt at markesføre noget første gange, og fordi vi gennemførte festivalen i fuld skala og med så mange deltagere og gæster var det organisatorisk meget krævende og udmattende ....
	Er der elementer fra projektet som vil blive forankret i jeres fremtidige højskolepraksis Hvis ja uddyb gerne på hvilken måde: Ja. Vi vil gerne lave festivalen igen om to år, altså som en bienalle. Næste gang skal NorthLit løbe stablen mens der er et langt hold på højskolen, så vi kan engagere vores elever i projektet. Det betyder, at de udenlanske gæster skal indlogeres på hotel, mens der vil være plads til andre festivalgæster på sovesal eller i telt.
	Er der noget I ville gøre anderledes hvis I skulle lave et lignende projekt i fremtiden: Ja. Vi vil  gerne forenkle nogle ting: skære en dag af og koncentrere arrangementerne to steder, på ARoS og højskolen. Næste gang vil vi også have lidt færre samarbejdspartnere og invitere lidt færre forfattere for at gøre opgaven mere overkommelig. Næste gang skal NorthLit i øvrigt handle om Rusland!
	Hvad er jeres samlede vurdering af projektets forløb i forhold til de opstillede projektmål: NorthLit gik over al forventning godt. Festivalen blev gennemført i fuld skala og (næsten) i overenstemmelse med det budget, vi havde lagt, da vi gik i gang med at søge fonde. Alle aktiviterer, herunder oversættelse og udgivelse af ny arabisk litteratur og åbne værksteder på ARoS, blev gennemført som planlagt.
	Hvad er de væsentligste erfaringer fra projektet i forhold til højskolernes folkeoplysende arbejde: Når man laver et stort internationalt projekt på en højskole, går det op for en, hvor lukket og hvor dansk højskolen i virkeligheden er. Vi synes, vi har lavet et gedigent stykke folkeoplysende arbejde ved at etablere et møde mellem arabiske og nordiske forfattere, invitere flygtninge med til festivalen og lave et stort arrangement i Gellerup og formidle en litteratur, som meget få mennesker kender.
	Har I yderligere kommentarer i forhold til projektets forløb eller til puljemidlerne generelt kan I uddybe dem her: 


