
WORKSHOP PROGRAM

Som deltager i workshoppen ’DOMEKRATI – Din stemme til det parallelle Folkemøde’ vil du være en del af 
en udvalgt gruppe studerende, som gennem tre dage bliver præsenteret for relevante temaer indenfor by- og 
boligpolitik i oplæg, debatter og ekskursioner. 

I domen skal du som studerende arbejde med nogle af de væsentlige temaer, der også vil blive debatteret på 
årets tre Clement Talks i BL’s dome på Bornholm under Folkemødet. 
En repræsentant for de studerende fra det parallelle folkemøde i domen i København vil via videolink være 
den fjerde paneldeltager i debatten på Bornholm. 

Workshoppen holdes 12., 13. og 14. juni 2015 i Dome of Visions i København. Send en motiveret ansøg-
ning på max 150 ord til domekrati@domeofvisions.dk. Det er gratis at deltage, men der er et begrænset antal 
pladser. 

GEnERELT FOR WORKSHOPPEn: 
Vi mødes i et konkret alment boligområde kl. 09.30 - på cykel. Der vil være et fagligt oplæg fra en lokal ak-
tør, som vil pege på udfordringer og potentialer inden for det aktuelle tema – sundhed, tryghed og fælleshus. 
Derefter vil vi køre mod Dome of Visions for at debattere dagens tema.

I domen vil der blive diskuteret perspektiver på de overordende spørgsmål, som er på dagsordenen på Born-
holm. Det handler ikke om at kommet med et svar på spørgsmålet men om - som den fjerde paneldeltager - at 
give Clement nogle perspektiver, som du mener er relevante at berøre i den efterfølgende debat i BL’s Dome. 

Hver dag afsluttes workshoppen med et brag af en koncert, hvor alle er velkomne.

Se programmet på næste side.



FREDAG 5. junI – KICK OFF –
Dagens tema: Hvad betyder 
mødet for fremtidens  
demokrati?

Kl. 16-17:00 - debat med Cle-
ment Kjersgaard i  
Dome of Visions.

Koncert: RADIAnT ROOM

FREDAG DEn 12. junI
Dagens tema: Hvordan kan 
civilsamfundet bidrage til at 
håndtere sundhedsproblemer i 
boligområderne?

Kl. 9.30-12.00 - Felttur i KBH & 
workshop i Dome of Visions

Kl. 12.30-13.15  
- Livestreaming  
af debatten fra BL’s dome

Koncert: DAnCInG LIGHTS

Debat: Blandt de almene 
beboere kæmper en større del 
end i resten af befolkningen 
med angst, depression, kroniske 
smerter og sygdomme. Hvordan 
kan civilsamfundets aktører, 
boligorganisationer, frivillige 
organisationer mv. bidrage til 
kommunernes arbejde med at 
håndtere denne problematik? 

Mødested kl. 09.30:  
urbanplanen, Remisevej 19, 
2300 København S

Oplægsholder:  
Iman Ahmad, Integrations- og 
netværkskoordinator, Partner-
skabet

LøRDAG DEn 13. junI
Dagens tema: Hvordan skaber 
man tryghed i udsatte boligom-
råder?

Kl. 9.30-12.00 - Felttur i KBH  
& workshop i Dome of Visions

Kl. 12.45-13.30  
- Livestreaming  
af debatten fra BL’s dome

Koncert: MSSnG LnKS  
– THE LAB

Debat: Denne debat skal under-
søge sammenhængen mellem 
tryghed, kriminalitet og tilliden 
til politiet. Det handler om, 
hvordan politiet kan opbygge 
tillid hos beboerne men også 
om, hvordan boligorganisatio-
nerne og pressen bidrager til 
tryghedsniveauet i de udsatte 
boligområder.

Mødested kl. 09.30:  
Mjølnerparken 22,  
2200 København n

Oplægsholder:  
Projektleder Line Eriksen, Lejerbo

SønDAG DEn 14. junI 
Dagens tema: Hvad kan et  
fælleshus i udkantsområder?

Kl. 9.30-12.00 - Felttur i KBH  
& workshop i Dome of Visions

Kl. 12.30-13.15  
- Livestreaming  
af debatten fra BL’s dome

Koncert: DREAMHuB  
- BIOTIC SOunDSCAPES

Debat: Hvad kan vi lære af 
forsamlingshusets historie og 
erfaringerne fra de almene 
boligområder? Hvilken rolle kan 
et forsamlingshus spille i dag? 
Hvad kan et forsamlingshus 
bidrage med i de små lokalsam-
fund, og hvad kan et fælleshus 
betyde for livet i de almene 
boligområder? Og hvad kommer 
først? Menneskene, der samles i 
det, eller huset selv?  Og hvilken 
rolle kan den slags huse spille i 
de små lokalsamfund i landområ-
derne, hvor offentlige institutio-
ner og butikker ikke længere 
eksisterer?

Mødested kl. 09.30: Bellahøj, 
Frederikssundsvej 119, 2700 
Brønshøj

Oplægsholder:  
Søren Houen Schmidt, rådgiver 
på helhedsplan for Bellahøj

PROGRAM

De tre dages workshop vil blive gennemført med Søren Houen Schmidt fra REKOMMAnDERET som facilita-
tor. Søren er selvstændig rådgiver, hvor han arbejder med at facilitere konkrete byudviklingsprojekter for og 
med mennesker. Søren er uddannet i sociologi og kommunikation og har gennem de seneste ti år fået et stort 
kendskab til bl.a. almene boligområder via projekter i fx urbanplanen, Hedemarken i Albertslund og på Bel-
lahøj. Desuden er Søren tilknyttet som rådgiver på en del af Realdanias kampagne “Det gode boligliv”, der 
handler om at udvikle og realisere projekter, som skaber værdi og sammenhæng til den omkringliggende by.

Søren Houen Schmidt // shs@rekommanderet.dk

Der vil være forplejning for alle deltagere hver dag under workshoppen. 


