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salaam – film, fred og dialog
I Salaam Film & Dialog tror vi på, at kunst og samtale kan

kombination af filmvisninger og oplæg med fokus på de

ændre menneskers syn på og forhold til hinanden – at man

mange historier, der findes kloden rundt. Film, som vores

gennem samvær på tværs af kulturer kan være med til at

engagerede og dygtige oplægsholdere udfolder i samtalen

skabe en bedre verden.

om både dét, vi kender og dét, vi vil lære at kende.

Er det naivt? Nej, det er 15 års solid erfaring.

Vores arrangementer har gennem årene ført til mange
spændende og overraskende møder mellem mennesker

Salaam kom til verden i 2004, da tørklædedebatten ver-

fra hele verden. Og det kan nogle gange være ganske over-

serede i de danske medier, som en flerkulturel festival for

vældende at være vidne til. ”Jeg har aldrig oplevet elever-

voksne i København. Siden har vi vendt blikket mod sær-

ne så stille i biografen”, sagde en lærer, der som så mange

ligt det yngre publikum og rejser nu land og rige rundt for

andre oplevede sine elever blive grebet af den særlige sa-

at engagere elever og lærere gennem intense film- og dia-

laamske stemning.

logarrangementer støttet af Salaams egne undervisningsmaterialer.

Men hvad betyder ’salaamsk’ egentlig?

Vi er kommet vidt omkring i Salaams levetid. Men selvom

En praktikant har på side 30, beskrevet den salaamske

Salaam har ændret form, er visionen præcis den samme i

tankegang som ”visionen om et globalt udsyn, samt en

dag som for femten år siden.

nærhed mellem de mennesker, det indbefatter”.

Vi skal være en platform for åben dialog om kulturmøder

Det kan ikke siges meget bedre.

i en global verden. Den platform etablerer vi gennem en

Salaam er:
Film og debat i skoler og biografer
Bøger og film til undervisningsbrug
Samarbejde om kulturprojekter
16.000 skoleelever om året
Landsdækkende

Foto modsatte side: Andreas Bro

Salaam vil:
Skabe dialog og forståelse i en global verden
Styrke FNs Verdensmål 4.7 for global undervisning
Insistere på styrken i det flerkulturelle møde

Bruge filmkunst til social forandring
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Salaam – sådan begyndte det

Af Solveig Thorborg, leder af Salaam Film & Dialog

Salaam betyder fred og hej, og da den nye festival skulle

gangbro lå filmfestivalen DOX. Et TV, hvor vi kunne gen-

have sit navn, faldt valget på en sjov titel fra festivalens

nemse film på VHS, og en fælles spisestue udgjorde de tre

program: ”Salaam Bombay”. Sådan startede Salaam som

festivalers fælles ejendom.

et fredsprojekt, et projekt for at undersøge forudfattede
forestillinger og fordomme så fordomsfrit som muligt, og

Den røde sofa

som en fejring af verdens mangfoldighed.

2006 flyttede vi til et newyorker-lignende attic, et tidligere bordel i en baggård på Nørrebrogade 225. I bunden

En festival af levende billeder med farver, lyd, fremme-

af huset solgtes dødsboer og inde ved siden af solgte Eric

de sprog, musikalske krydderier, forrygende historier og

verdensmusik på CD. Vi ville fylde en stue med borde og

morsomme møder på tværs af forskelligheder. Festivalen

medarbejdere – og vores første møbel skulle være en rød

bød ud over film på levende musik, bugnende buffeter

sofa. Sofaen fandt vi blandt dødsboerne nedenfor, og med-

med mad fra mange lande og møder med instruktører og

arbejderne strømmede til under devisen ”har du en com-

skuespillere.

puter og en god idé, så finder vi en stol til dig”. På Nørrebrogade producerede vi de to festivaler i 2007 i henholdsvis

Salaam Film & Dialog havde sin første visning i februar

København og Midtjylland, og her lærte vi at blive ledere

2004. Men arbejdet startede et og et halvt år tidligere i

for en større medarbejderstab.

form af én computer og adskillige ansøgninger til fonde og
puljer. Den første Salaam Flerkulturel Filmfestival var et

Det var også her, at vi fik ideen til Salaam Skole, som støt-

projekt under Spor Media, hvor ophavsmanden, Thomas

tet af Bikubenfonden blev et projekt, der skulle gøre det

Henriksen, havde et bord i Elmegade på Nørrebro.

muligt for lærere og elever at arbejde mere indgående
med Salaams temaer ude på skolerne. Da Betty Nansen

Allerede i idéudviklingsfasen var den erfarne filmfesti-

Teatrets indsats C:ntact begyndte at filme deres unge-

valproducent Anne Lise Andreasen med på holdet – og i ju-

forestillinger, indgik vi et toårigt samarbejde med dem og

len 2003 blev jeg ringet op fra Salaam. Thomas kendte mig

Odense Filmværksted. Her fortalte unge med flerkulturel

fra vores fælles passion for latinamerikansk film og mine

baggrund deres historier på film, ligesom vi i Salaam hav-

foredrag i den forbindelse. Jeg blev hyret som værtinde på

de tilknyttet unges egne fortællinger til filmvisninger.

festivalens pilotprojekt, et skoleprogram for udskolingselever, og til at skrive undervisningsmaterialer til de film.

Salaam i hele landet
I 2008 flyttede vi til Kigkurren på Islands Brygge. Her op-
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Mod slutningen af 2004 skrev Thomas og jeg Salaams for-

hævede vi skellet mellem de to årlige festivaler og indlod

eningsvedtægter, sammensatte en bestyrelse og flyttede

os på en samlet, omkringrejsende karavane i landers bio-

under navnet Salaam DK vores ene computer og to ring-

grafer og kulturhuse, der fulgte skoleåret og berigedes af

bind til et snoreloft i Knabrostræde hos filmfestivalen

sidevognen Salaam Skoles tilbud om at komme ud på helt

BUSTER. På den anden side af den glasdækkede, iskolde

ud skolerne. Vi skiftede nu navn til Salaam Film & Dialog.

Her producerede vi sammen med Integrations- og siden

Curators” med CKI, med hvem vi også producerede film-

Undervisningsministeriet film- og undervisningspakken

programmet i Bio Mors under Kulturmødet Mors 2016 og

”I 7 SIND” om unges valg i livet. Vi indgik i et stort anlagt

2017. Vi sad også med i Kulturmødets Advisory Board i et

publikums- og outreachprojekt, ”ArtReach”, der udgik fra

par år for at fremme filmens plads i programmet.

Nikolaj Kunsthal om unges deltagelse i kunst; i lokaltforankrede pulikumsinddragende værker dokumenteret på

Netop nu starter vi Salaam Filmfestival 2019-20, festival

film. I denne periode varetog først Celeste Elizabeth Ar-

nummer 19 i rækken. Vi underviser pædagogisk persona-

nold og siden Malene Rungvald Christensen koordination

le i vores læringsmodeller. Vi producerer undervisnings-

og ledelse af Salaam Filmfestival, mens vi andre stod for

materialer og –pakker. Vi indgår i Verdenstimens arbejde

den overordnede ledelse af den voksende projektorgani-

for udbredelsen af FN’s verdensmål, producerer podcasts

sation. I 2010 stoppede Thomas på Salaam, og Malene og

med skolebørn i 8. klasse om gamles erindringer, og træ-

jeg flyttede hele herligheden til Tagensvej 83 som lejere

ner skolebørn i at undervise deres yngre skolekamme-

hos Copenhagen Film Festivals med DaBuf (Danske bør-

rater i at se film og formidle deres egen fortælling. Med

ne- og ungdomsfilmklubber), som nærmeste nabo og gode

Kulturrygsækken i København tilbyder vi nu på ottende

samarbejdspartner.

år Åben Skole eller Åben Børnehave arrangementer. Med
Københavns Kommunes indsats mod racisme og hadkri-

Indtil 2012 var Malene festivalleder på Salaam Filmfesti-

minalitet, Stemplet, har vi turneret to år i hovedstadens

val, hvorefter jeg genindtog pladsen med Lisbeth Lyngse

ældste klasser med film & dialog. Med CKI underviser vi i,

som projektleder, fundraiser og programlægger i samspil

hvordan kulturelle aktører og kulturinstitutioner på de-

med mig, og med Sisse Nesgaard som koordinator. Vi har

mokratisk vis kan nå ud til så mangfoldig en del af EU’s

opbygget et solidt basisteam, der hvert år beriges af seks

befolkning som muligt, og sammen med CJFF markerer

universitetspraktikanter, der indgår i holdet fire måne-

vi den internationale Auschwitzdag. Vi har et særligt om-

der ad gangen.

fangsrigt samarbejde med DFI’s Med Skolen i Biografen,

Stærke samarbejder – og friske krydderurter

hvor vi i årevis har turneret rundt i Storkøbenhavn, Nordsjælland, Fyn og Sønderjylland med film og oplæg.

I sommeren 2016 flyttede vi til VerdensKulturCentret, over til CKI (Center for Kunst og Interkultur), CJFF

Salaam handler om at huske historierne lokalt og på

(Copenhagen Jewish Film Festival), duften af maden fra

verdensplan, og om at insistere på individet i den store

det social-økonomiske spisested Send Flere Krydderier

sammenhæng. Den enkeltes historie vejer derfor tungt i

og Emergency Architects. På HUB’en delte vi visioner, kaf-

Salaams filmvalg og i de mange fortællinger, som vores

fekander og møderum. Vi producerede tre Kulturnat-af-

oplægsholdere supplerer med i mødet med vores publi-

tener i samspil med huset og dets mangfoldige netværk

kum. Beskeden er; din stemme tæller, brug den godt.

af foreninger under titlen ”Love and Human Rights”. Vi
lavede filmfestival i Ishøj med unge under titlen ”Young
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Tusinde tak!
bestyrelse

Vi kan takke fonde og puljer, statslige, kommunale og
private for Salaams 15-årige levetid. Fonde og puljer er
grundlaget for vores tilbud til skoleverdenen. Den gennemsnitlige pris pr. elev for et Salaam arrangement med

ledelse

film + dialog er 149 kr., når man ser på alle årene fra 2004.
Skolerne har typisk betalt mellem 15 og 20 kr. pr. elev. For
besøgende ude på landets skoler er en billet billigere.
Vi kan takke en forstående bestyrelse og forening, et rigt
væld af skiftende, engagerede medarbejdere og ildsjæle

salaam

samt en række vitale samarbejdspartnere for den succes,

festival

vi nyder. Ligesom vi takker vores vedholdende, modige og
forrygende oplægsholdere. De er alle sammen grunden til,
at vi kan arbejde med Salaams temaer og skabe læring ude

film-

salaam

skole

produktion

samarbejdsprojekter

på skolerne år efter år.

Da Thomas Henriksen fik idéen til filmfestivalen, var det med hans
ord fra den gang for at ”vise film, der lader os komme helt tæt på de
personlige historier, der trænger sig på i det moderne flerkulturelle
samfund”. Og så tilføjede han profetisk: ”Disse historier bliver ikke
færre fremover. Derfor denne festival!!” Filmfestivalen var sat på
banen, og dens DNA har stået som ristet i runer de mange efterfølgende år. Siden har Solveig Thorborg med andre ildsjæle videreført
festivalen i denne ånd, samtidig med at de har udviklet den i pagt
med tidernes skiften.
// Anne Lise Andreasen
8

Foto modsatte side: Andreas Bro
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”Jeg har holdt oplæg hvert år siden 2012, og jeg må konstatere, at der aldrig
har været mere brug for film og dialog med den unikke vinkel, som Salaam
påtager sig at finde egnede film til. Netop film, som ellers ikke er tilgængelige eller åbenlyse for skolebørn at streame eller se der, hvor de finder deres
underholdning. Netop film, der taler et følelsessprog i billeder om tematikker, som rammer nyhedsbilledet hver dag: Racisme, homofobi, indvandring,
islamofobi, kvinde-undertrykkelse, klimaforandringer, mobning osv.”
// Vibeke Muasya, filminstruktør og oplægsholder på Salaam Film & Dialog

Salaam gennem årene – milepæle

2008:

Salaam er meget mere end en filmfestival. Gennem alsidige sideprojekter

Salaam udvides til at foregå året rundt i store

skaber vi dialog mellem kulturer og generationer, bringer filmkunst og

dele af landet. Samarbejde med Filmfestiva-

kultur ind i institutionerne og uddanner unge til selv at tage teten og føre

len Sør fra Norge og Antirasistiska filmdagar

dialogen videre. Altid med film som det centrale udgangspunkt.

fra Sverige resulterer i den fælles festival
”MultiCool Nord”. Samme år nomineres vi til
Integrationsprisen.

2004:
Salaam starter som enkeltstående event: Salaam
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2006:

Flerkulturel Filmfestival i

2005:

København. Sidst på året

Salaam Filmfestival

Filmfestival. ”World Cinema DK” - et 2-årigt

oprettes Salaam som

udvides til Aarhus og

samarbejde med Betty Nansen Teaters indsats

forening.

Midtjylland.

C:ntact og Odense Filmværksted begynder.

Salaam Skole starter som sideprojekt til Salaam

Foto: Rune Kaldau

2016:

2010:

Salaam udvides til også at omfat-

Salaam indleder et 2-årigt samarbejde med

te børnehaver og plejecentre. Vi

Nikolaj Kunsthal om projektet ”ArtReach”

producerer en bog til inspiration

om stedspecifik og publikumsinddragen-

for skolelærere: ”Aktiv læring

de kunst. Arbejdet på den internationale

med film – fokus på det afrikanske

og globale dimension i undervisningen

kontinent”.

intensiveres i Timbuktufonden, Verdens
Bedste Nyheder og senest i Globalt Fokus
og Verdenstimen.

2011:
Det nordiske samarbejde fortsætter med projektet

2018:

”Re:view Norden”. Salaam producerer undervisningspakken

Salaam samarbejder med CKI om

”I 7 sind”, og samarbejder i disse år med Center for Kunst

EU-projektet ”Connect Audiences”, hvor

og Udvikling om Verdensbilleder i bevægelse. Vi begynder

vi udvikler metoder for publikumsud-

vores samarbejde om aktiviteter med Kulturrygsækken i

vikling, og som fra 2019 fortsætter i det

København, først for skoler siden for børnehavebørn.

4-årige projekt ”Adeste+”.
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Salaams tre grundprincipper
Dialogisk metode, æstetisk læring og kunstens evne til at skabe social forandring. Det er de
tre principper, der ligger til grund for Salaams virke i verden.
I Salaam tror vi på kunstens potentiale for at skabe forandring. Kunst kan sætte normer og indgroede vaner til debat
og inspirere til at tænke på nye måder. Film som en æstetisk kunstform kan gennem indlevelse og oplevelse gøre os
mere oplyste og få os til at tage kritisk stilling til den omkringliggende verden. Filmen kan give os indlevelse i andres
virkeligheder og efterlade os med nye erkendelser, som kan føre til handling og forandring.
Individet skal høres og styrkes. Derfor arbejder vi ud fra en dialogisk metode. Alle skal høres, så vi sammen skaber
et fælles rum, hvori samtalen kan udfolde sig frit og trygt. Børn skal forstå sig selv som ansvarlige og kompetente
aktører i deres egne liv og i samfundet. Netop dét styrker vi gennem dialogen med vores oplægsholdere. Når de fortæller deres personlige historier, giver de eleverne nogle unikke og almengyldige historier at spejle sig i.
Salaam inspireres af æstetisk læring. Verden i dag er kompleks, og æstetisk læring kan være en vej til at begribe og bearbejde mangfoldigheden. Unge i dag skal udvikle en egen identitet og en personligt forankret viden om
verden, og her er æstetiske læringsmetoder én måde at erfare verden på. Æstetiske læringsmetoder kan være
aktiviteter og workshops hvor der produceres film og podcasts, eller musikalske og rytmiske aktiviteter, tegning,
rollespilsøvelser, forum-teater eller kropsøvelser. Med den æstetiske læring bliver de forskellige temaer levendegjorte og kommer tættere ind i elevernes hverdag og oplevelses- og reflektionsrum.

dialogisk

salaams
tre grundprincipper
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kunst
kan skabe

tilgang

forandring

æstetisk

læring

film for forandring, for alle aldre
Kunst kan forandre verden. Det tror vi på i Salaam, hvor

vi er trængt ind i levemåder herhjemme, som kun få har et

vi med filmmediet som redskab giver indblik i andre

indgående kendskab til.

virkeligheder og bygger bro mellem kulturer.
Når vi ser film, kan vi se smilet brede sig på det legende
”Man siger, at man lærer af at rejse, og film er den billigste

barns ansigt, vi kan høre lyden fra en fugl i et land langt

måde at rejse på.”

borte, og vi kan næsten smage den mad, som spises på
lærredet foran os.

Det sagde den burkinske filminstruktør Dani Koyaté til
os, da vi i 2016 udgav bogen ”Aktiv læring med film” om

Igennem filmen kan vi på ganske kort tid få indsigt i kul-

afrikansk film i undervisningen. I Salaam er vi enige i på-

turer, traditioner og livsvilkår, som ellers ligger os fjernt.

standen og har med filmen som transportmiddel rejst hele

Dermed kan filmen hjælpe os med at finde ligheder og

verden rundt. Vi har rejst fra Nordpolen til Sydafrika. Vi

genkendelse i det, der umiddelbart synes meget fremmed

har været i flygtningelejre, i storbyer, i junglen og sågar

og ukendt. Med andre ord kan filmen danne rum for ind-

på månen. Vi har lært børn og voksne at kende, som lever

levelse og empati.

under helt andre vilkår end dem, vi kender i Danmark, og
94% positive udsagn

OM FILMENE:
De ord, der har
scoret højst på
vores evalueringsskemaer fra Salaam
Festival 2010-1018

Informativ

Vigtig læring
Den gik lige i hjertet

Debatfremmende

Inspirerende

Den vil vi huske
Interessant

Fra indlevelse og empati er der ikke langt til ønsket om
handling og forandring. Det er dét, vi arbejder med, når vi
ansporer eleverne til selv at handle på FNs bæredygtige
verdensmål. Derfor er vores film et bud på art for social

change – kunst, der kan skabe forandring. Kunst åbner
vinduer til verdener, vi ikke kender. Kunst udfordrer og
inspirerer os til at tænke nyt. Sådan fødes forandring.

I gennemsnit har
96% af alle udsagn
om vores film været
positive i årene
2010-2018
6% negative udsagn

”Jeg tror det ville være rigtig
godt for min far at se sådan
en film her. Han taler altid så
grimt om indvandrere.”
// Elev, Lynghøjskolen
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Vækstlag i Norden 			

Film for de helt små		

Siden Salaam Filmfestivals start har vi vist film fra det

I Salaam arbejder vi løbende på at få film ind på skoleske-

danske filmmiljøs vækstlag. Med vores nordiske part-

maet, og som noget nyt har vi i 2018 også været rundt på

nere, Film fra Sør og Antirasistiska Filmdagar, har vi la-

de københavnske børnehaveinstitutioner for at give pæ-

vet filmudviklingsprogrammer i Norden. Filminstruk-

dagogerne et indblik i, hvordan de bruger filmmediet i ar-

tøren Ala A’ Mohsen har været en vigtig kraft i arbejdet

bejdet med de små i korte aktionslæringsforløb.

bl.a. som kurator på et filmprogram i Cinemateket.

Af Ala’A Mohsen
I 2011 vandt min film ‘’Barn af Irak’’ Salaams festivalpris.

Man kan lære meget af at se film – især hvis man ved,
hvad man skal kigge efter, og hvordan man skal arbejde
videre med det, man har set.

Det betød meget for mig at blive anerkendt, og efterfølgende åbnede det op for en dialog og et samarbejde med

Blandt de overordnede målsætninger for projektet er

Salaam, som jeg er taknemmelig for, og som jeg tror har

blandt andet at give børnene en tidlig oplevelse af, at film

gjort en forskel for mange unge i Danmark. ”Barn af Irak”

kan være en aktiv oplevelse. Samtidig ønsker vi at give

blev en del af Salaam Skoles katalog, og det er blevet til

børnehavepædagogerne redskaber til, hvordan man kan

mange oplæg og oplevelser de sidste 8 år. Eleverne har

bruge film for børn på en sjov og kreativ måde, der knytter

udvist stor nysgerrighed under mine oplæg, hvor jeg har

an til pædagogernes læringsplaner.

delt mine egne erfaringer med at skulle finde balancen
mellem min irakiske og danske identitet. Det kan mange

En af de film, der lægger op til at få alle læreplanens mål-

af eleverne relatere til.

sætninger i spil, er den lettiske animationsfilm ”Lille
Ruddy”. Ruddy er den røde farveblyant, der falder ud af

Re:View Norden

vinduet fra tegnerens bord, og nu mangler verden hans

Med projektet Re:View Norden inviterede vi filmmagere

farve, hans bidrag. ”Der er brug for alle” i børnehavehøjde.

fra de nordiske lande, som alle havde flerkulturel baggrund, og som brugte den som inspiration i deres film.
Salaams nordiske projekter har været blandt de første

”Det var en rigtig god oplevelse for børnene

større aktiviteter i Danmark, hvor man kastede et blik på,

og mig. Vi har lært, hvordan man kan foku-

hvordan og i hvilken grad filmskabernes egne baggrunde
og erfaringer betyder noget for nuancerne i deres behand-

sere på noget bestemt i filmen og nå alle

ling af temaer som indvandrere og flygtninge. Vi fik skabt

de mål, der er på vores læringsplan. Jeg har

rum, hvor vi kunne tale om de ting. Fra instruktørernes
side var der stor interesse for at samtale om, hvordan man

aldrig før tænkt på film for børn som andet

kan nedbryde stereotype fortællinger og at give et mere

end underholdning,”

nuanceret billede af virkeligheder i forskellige flygtninge- indvandrermiljøer.
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// En pædagog til Salaam
Foto modsatte side: Plakatfoto til ”Barn af Irak”, Henning Hjort
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dialog i fokus
Salaam kobler altid filmoplevelsen med oplæg fra op-

Vi kommer længst, hvis vi tør tale åbent om det, der kan

lægsholdere med flere kulturer tæt inde på livet. Det

være svært i mødet med en fremmed kultur. Problemer

er oplægsholdernes opgave at skabe rum for dialog om

forsvinder ikke, hvis de forties og fejes ind under gulv-

potentialet og udfordringerne i en globaliseret verden.

tæppet. På den anden side kommer det berigende og det
positive i kulturforskellene ikke til syne, hvis ikke vi pe-

Salaam er arabisk og betyder både ’hej’ og ’fred’. Navnet

ger direkte på det, og giver det plads til at vokse.

har vi valgt, fordi vi tror, at man gennem dialog kan skabe
en bedre verden.

Dialogen skal kunne rumme begge dele – både det vanskelige og det positive, og meget gerne også pege på far-

Derfor spiller dialogen en væsentlig rolle ved vores film-

bare veje fra hårdknude til forløsning. Derfor bestræber

visninger. Ved at stille spørgsmål til filmens temaer og

oplægsholderne sig på at skabe trygge samtalerum, hvor

relatere til deres egne historier og erfaringer giver op-

mange forskellige meninger, mennesker og tanker kan

lægsholderne filmvisningerne mere dybde og nye dimen-

komme til orde og få plads.

sioner.

”At opleve Salaam vil sige at gå ind i biografens mørke og lade sig lede gennem
filmens tematik via et oplæg og åbne spørgsmål, der skaber en livlig debat
blandt 2. klasser, 5. klasser, 10. klasser, erhvervsskoler og gymnasier. Det er
stærkt at se, hvordan et sikkert samtalerum bliver skabt i biografen om en film
af en filminstruktør eller en oplægsholder, som har en førstehåndserfaring
med filmens tematik.”
// Vibeke Musaysa, filminstruktør og oplægsholder på Salaam Film & Dialog

Foto modsatte side: Salaam Film & Dialog
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Metodisk fundament
For at skabe optimal sammenhæng mellem film og oplæg

Med modellen sørger vi for at fremdrage det mest interes-

har vi udarbejdet en model, som vi kalder Zippermodellen

sante fra filmen og oplægsholderens historie. På den måde

efter det engelske ord for lynlås. Modellen tages i brug

har vi igennem mange år skabt unikke og spændende op-

på årlige kurser, hvor oplægsholdere får undervisning

læg, som er anderledes end dem, eleverne normalt møder i

i, hvordan de på en relevant og vedkommende måde kan

skolesammenhæng.

knytte deres egne historier til filmenes tematikker. Dermed lærer de at bruge deres unikke synspunkt til at lirke
op for nye perspektiver og lag i de udvalgte film.

Oplægsholderens fortælling
gennem øvelser og gruppearbejde sporer oplægsholderen sig ind på den gode fortælling

”Den autenticitet, som de dygtige oplægsholdere byder ind
med, er umulig at levere med

Filmen

filmene alene eller på anden

Den personlige fortælling knyttes an til filmens
tema, beretning og samfundet generelt

måde i undervisningen”.
// Lærer, Hareskovens Lilleskole

”Det var et meget rørende og ’unormalt’ setup, men det fungerede,
virkelig, virkelig godt. Jeg kan ikke personligt huske, at jeg før har
været et sted, hvor man har prøvet at putte læring og viden ind i folk
samtidig med, at det var så interessant, som det var i dag.”
// Elev fra Skolen ved Rønnebær Allé
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OM DIALOGEN:

De ord, der har scoret højst
på vores evalueringsskemaer fra Salaam Festival
2010-1018

Aktuelt

Informativt

På bølgelængde med eleverne

Personlig
Engageret
Opfølges i klassen
inspirerende

90% positive udsagn
I gennemsnit har 90%
af alle udsagn om vores
oplæg været positive i
årene 2010-2018

10% negative udsagn
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Vores oplægsholderteam
I Salaam tror vi på det værdifulde i det flerkulturelle
blik. Derfor udvælger vi primært oplægsholdere med
blandet kulturel baggrund.
Den britisk-indiske forfatter Salman Rushdie skriver
i ”Imaginary Homelands” (1991), at forfattere med migrantbaggrund kan have et privilegeret udgangspunkt
at betragte verden ud fra, fordi de med diskontinuiteten
i deres nationale tilhørsforhold og deres ’ude-af-land og
ude-af-sprog’-oplevelse er tvunget til at anskue tingene
fra flere sider. Det kan give anledning til en mere nuanceret behandling af mange emner.
På Salaam vælger vi oplægsholdere med flere kulturer i
bagagen, fordi vi ligesom Rushdie er overbeviste om, at
det kulturelle dobbeltblik kan være en kolossal force. At
vi kan fremdrage det mangefacetterede syn på verden,
som kan opstå, når man ikke kan tage én version af sin
kulturelle arv for givet, fordi man er opvokset med flere.
Der vil altid være et spørgsmål til ’sådan har vi altid gjort’
tilstede. Vi søger derfor oplægsholdere, der reflekterer
over deres flerkulturelle udgangspunkt, og som anvender det til at se verden på en nuanceret måde, bidrage med
flerstemmighed – og som med deres mod og åbenhed kan
fungere som rollemodeller for de elever, der kan spejle sig
i deres historier.

21
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Salaamprisen går til...
Hvert år uddeler Salaam en pris. Prisen gik i 2018 til en

”Afshin kan fastholde en biografsal som ingen anden. Både

af vores mest erfarne oplægsholdere, Afshin Firouzi, for

de helt små, når han fortæller om dengang han kom til

den kæmpe indsats, han har gjort for Salaam – både som

Danmark som en lille dreng. Og de store, når han kommer

oplægsholder, som fyrtårn og som underviser for nye op-

stormende ind på scenen iført sin danske militæruniform

lægsholdere.

for at fortælle om sin autoritære far,” lød begrundelsen.

Ligesom alle vores oplægsholdere har Afshin Firouzi en

Selv fortæller Afshin Firouzi, at det har været lærerigt for

unik tilgang til sin egen fortælling. Det var især hans im-

ham at blive en del af Salaam, som han efter mange år be-

ponerende evne til at skabe indlevelse i sine oplæg, der

tragter som en ekstra familie.

blev lagt vægt på, da han modtog prisen i september 2018.

”Som oplægsholder for Salaam føler man sig hjemme fra starten. Det
har været en stor professionel og faglig udfordring at være med, og
jeg er kun blevet en dygtigere fortæller af at tale til de unge mennesker – især fordi unge modsat voksne virkelig æder dig råt, hvis du ikke
leverer noget godt. Det har bidraget meget til min personlige udvikling
at få lov til at dykke ned i min egen personlige fortælling. Og samtidig
er det enormt stort og vigtigt at være med til at motivere og inspirere
andre, som måske også har været ude for noget af det samme.”
// Afshin Firouzi, oplægsholder og performer

Foto modsatte side: Nicolai Perjesi
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De unge rollemodeller
I Salaam vil vi ikke bare starte en dialog med de unge. Vi

Ved at fortælle sin historie gav Noor Ali andre mod på at

arbejder også på at ruste dem til at føre dialogen videre og

gøre det samme. Han fik startet en dialog, som ellers ikke

bruge den som et konstruktivt redskab i deres eget liv.

var opstået og gav i samme ombæring børnene en selvtillidsindsprøjtning. For hans eget vedkommende havde mø-

Det var med den målsætning in mente, at vi i 2012 starte-

det med Salaam også givet ham den selvtillid, der skulle

de vores rollemodel-projekt på Herlev Byskole, hvor unge

til for at få et fritidsjob i den lokale Netto.

fra 8. og 9. klasser med flere kulturer i bagagen blev trænet i at holde oplæg for yngre klassetrin.
Præcist som vores voksne oplægsholdere skulle de unge
knytte og relatere deres egen historie til en film med afsæt i kulturmødet. For mange af eleverne var det en smule grænseoverskridende at åbne op og fortælle om sig selv
foran andre. Men som den unge rollemodel Noor Ali fra 8.
klasse erfarede, var det hele indsatsen værd, da han først
tog skridtet.

”Jeg oplevede i 4. klasserne, at de ikke turde
fortælle deres historier. Men da jeg fortalte min
historie, begyndte mange af dem at åbne op og
de syntes, det var meget spændende. Det boostede deres selvtillid at begynde at åbne op på
den måde.” // Noor Ali
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”Jeg lærte at være mere udadvendt. Jeg tør fortælle min
egen historie, tør være mig
selv, tør lære om andre. Det
gav det ekstra boost til, at jeg
fik det job.” // Noor Ali

ErindringsBio

Klar-Parat-Skolestart

Der er ikke altid langt fra dialog til handling. Det stod

Med Kulturrygsækken i København har vi de sidste 5 år

klart, efter Salaam i slutningen af 2018 havde invite-

tilbudt aktiviteter i børnehaver. Her er vores ”Klar-Pa-

ret to generationer – elever fra Den Grønne Friskole og

rat-Skolestart” og ”BevægeBio” succesfulde. Med film,

en gruppe beboere på Plejecentret Kastanjehusene i De

tegning og bevægelse giver vi børnene et indblik i den sko-

Gamles By på Nørrebro – til at tilbringe en uge sammen

lestart, som de står overfor. Vi arbejder med deres koncen-

under overskriften ”ErindringsBio”.

trationsevne, og med deres sproglige formåen, når de skal
formulere sig om filmenes indhold. Vi holder deres fokus

Hver dag, når centrets beboere og eleverne mødtes, be

på filmenes temaer, og lader dem folde sig ud gennem teg-

gyndte vi med en fællessang og en filmvisning af en kort

ning og deres iver for at bevæge sig.

film, der tematiserede livets valg blandt enten unge eller
gamle. Hver dag dannede ældrecentret desuden rammen
for de unges workshop, hvor Salaam faciliterede deres
forberedelser til at kunne interviewe beboerne om deres
liv. Temaet for deres interviews var ’korsveje’, og før op
tagelserne fik de unge grundig indføring i, hvordan man
gennemfører interviews. De var derfor klar til at trække
brugbare svar ud af de ældre, som kvitterede med mange spændende beretninger om vidt forskellige livsforløb.
Ude på deres skole, omskabte eleverne sidenhen disse
interviews til en række podcasts. En af disse starter med

GenerationsBio
Et andet projekt, vi har nydt at udfolde over årene, er vores filmvisninger med tilhørende kreative aktiviteter for
børnehavebørn, der besøger beboere på Plejecentre. Nørrebro Lokaludvalg og Østerbro Lokaludvalg har støttet
disse besøg i deres bydele, hvor byens yngste og ældste
borgere har tilbragt to inspirerende timer sammen om
film, der omhandler kulturmødet, behovet for os alle i
samfundet og global indsigt.

ordene: ”Vi har været ude og tale med nogle skønne, ældre
mennesker”. // Malthe fra Den Grønne Friskole.

”Meget god indføling med børnene
også dem, der havde svært ved at
deltage – rart.”
// Pædagog fra Linden på Nørrebro
om Klar-Parat-Skolestart
Fra filmen ”Lille Ruddy” 2013 , Dace Riduz
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interkulturelle kompetencer – lokalt og globalt
Danmark er en del af en mangfoldig, globaliseret ver-

Slip katten fri!

den. Der er et stigende behov for at vi forholder os til en

Uden forandring stivner vi i gamle mønstre. Det beskriver

verden, hvor der er flere verdenssyn end dem, vi er vok-

Lars Muhl i sin bog ”Seeren” (2002) med fortællingen om en

set op med. Derfor skaber vi med Salaam et rum, hvor

kat, der forstyrrer morgenbønnen i et kloster. For at und-

børn og unge øver sig i at møde forskellige kulturer med

gå forstyrrelserne, binder man katten. Da katten dør efter

åbenhed frem for fordomme.

mange år, har man glemt, hvorfor man bandt den – tilbage står overbevisningen om, at man kun kan gennemføre

Vi ser og oplever verden gennem kulturelle briller, som

sine bønner med en bundet kat. Da en fremmed spørger,

formes af vores køn, omgivelser, sociale opvækst og etni-

hvorfor katten skal pines sådan, skaber det opstandelse.

citet. Alt for ofte forstår vi kun en anden kultur ud fra den

For at sikre at proceduren ikke bliver anfægtet begynder

logik, brillerne har formet. I Salaam ønsker vi, at sammen

”nogle lærde blandt de troende at skrive teologiske trak-

lærer at se ud over vores kulturelle brillers logik. Kultur

tater, som skulle godtgøre, hvorfor det er nødvendigt at

er mangfoldig, flersidet og broget og forandres konstant

binde en kat, hver gang man afholder messe.”

gennem nye samspil, erkendelser og indtryk.
Muhls fortælling illustrerer, at kulturelle handlemønstre
I Salaam ser vi mulighederne i mangfoldighed som en

nogle gange hænger ved uden særlig grund. Så kan det

styrke for vores samfund. Det er ofte først, når der er no-

være godt at stoppe op og spørge ”Hvorfor gør vi det her?” i

gen, der stiller spørgsmål udefra, at vi bliver klar over,

forbindelse med både egne og andres kulturelle sædvaner.

hvordan og ikke mindst hvorfor vi gør, som vi gør. For at
kunne stille gode spørgsmål, kræver det, at vi ved, hvor-

At stille spørgsmål ved sine egne overbevisninger og tra-

dan vi skal interagere med hinanden i et mangfoldigt

ditioner er naturligvis ikke let, men det er nødvendigt for

samfund på en konstruktiv måde.

at blive klogere, og derfor stiller vi spørgsmål til os alle i
vores film & oplægsarrangementer.

Hvis det skal lykkes, skal vi møde forskellighed med åbent
sind frem for fordomme. Vi skal være nysgerrige på hinandens tanker, traditioner og holdninger og ikke mindst
hjælpe hinanden til at holde af, at vi er forskellige, og være
bevidste om at der findes mange måder at forstå verden og
menneskelivet på. Vi må sammen arbejde på konstruktive
og bæredygtige samspilsformer.
I Salaam arbejder vi på at give kendskab til kulturer og be-

”Vi hører ofte om flygtninge som tal og
folk, der koster penge. Så det er helt vildt
spændende og relevant at høre nogle rigtige historier fra rigtige mennesker i stedet.”
// Elev, Hanssted Skole

lyser samtidig vigtigheden af at kende sit eget kulturelle
udgangspunkt og se det i forhold til andres.
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Foto modsatte side: Nicolai Perjesi
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Produktion og udgivelser
Til alle festivalfilm udarbejder vi på årlig basis gratis un-

Gennem årene har vi også importeret og tekstet en lang

dervisningsmaterialer tilpasset folkeskolens skiftende

række film til brug i undervisningen. Senest har vi impor-

behov, ønsker og krav til de eksterne læringsinstitutioner.

teret fem film fra Kenya om de problemer der er med at
leve som LGBTIQA+ person i et land med udbredt homofobi

Derudover har vi med vores afdeling Salaam Produktion

og love, hvor sex med en person af samme køn kan give op

produceret og udgivet bogen ”Aktiv læring med film – fo-

til 14 års fængsel.

kus på det afrikanske kontinent”, ligesom vi har produceret undervisningspakkerne ”I 7 sind – om job- og uddannelsesvalget” og ”3 klasser på vej – inspiration til øvelser i
udskolingen” i samarbejde med først Integrationsministeret, siden Undervisningsministeriet.
De to pakker bliver brugt af UU-vejledere mange steder i
landet og er også velegnede til læreres egne forløb i klassen. Der er noget til alle unge – både dem som er uddannelsesparate, og dem, der ikke er blevet vurderet parate
endnu.

28

”... med sit stadigt aktuelle fokus på
temaer om ungdom, identitet, socialisering, selvforståelse og tilhørsforhold er
der stor efterspørgsel på det populære
materiale ”I 7 SIND”.”
// Signe Wester, fuldmægtig i Styrelsen
for Undervisning og Kvalitet

Forsidebilleder af 3 forskellige udgivelser

Mål 4.7: Global undervisning
Det er vigtigt at de nye generationer lærer at tilpasse sig
et samfund, der bliver mere og mere globalt orienteret
med verdensomspændende infrastruktur og fælles globale udfordringer. Derfor arbejder Salaam aktivt på at
bringe den globale undervisning ind på skoleskemaet.

”At leve i globaliseringens tidsalder
kræver indøvelse allerede på det lokale plan,” skriver Peter Kemp i sin bog
”Verdensborgeren” (2013).
For at understøtte vores målsætning om at få det globale perspektiv ind på skoleskemaet har vi med støtte fra
Danida udviklet en række undervisningsmaterialer til
forskellige fag og klassetrin. Et sted mellem 35-55% af
vores filmtitler i filmprogrammet er hvert år om eller fra
Danida-relevante lande. Og vi har i mange år siddet med i
råd, der vejledte internationale koordinatorer og talte den
globale undervisnings sag, blandt andet i møder med flere
af Folketingets undervisningsordførere.
I 2016 udgav vi bogen ”Aktiv læring med film – fokus på
det afrikanske kontinent” for at udbrede kendskabet til
afrikanske film i undervisningssammenhæng. I bogen
skriver filmfolk og undervisere om, hvordan film fra og
om afrikanske lande åbner for verdener af lyd, billeder,
temaer og fortællinger, der kan engagere og betage eleverne.

Fra filmen ”Kidnappet” 2010, Rolf Konow
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Den salaamske stemning
Samarbejdet med oplægsholderne og det fælles engagement for at udbrede forståelsen for verdens mangfoldighed udgør
grundlaget for den salaamske hverdag. Men hvad vil det egentlig sige at være ’salaamsk’? En tidligere universitetspraktikant gav i forbindelse med Salaams sidste runde fødselsdag et godt bud.

Som nyeste praktikantmedlem i Salaamflokken har jeg flere gange undret mig over den
hjemmelavede og ofte brugte betegnelse ”at være salaamsk”. Torsdag d. 20. februar i 2013
blev jeg lidt klogere på den ”salaamske stemning”. En stemning, der opstår, når salaamske
venner sammen fejrer ti års salaamsk filmkunst, kaos og kultur.
Venner, samarbejdspartnere, oplægsholdere og nyere såvel som ældre medlemmer af
Salaam sjakket blev alle budt velkommen i den intime biografsal, der gemmer sig i filmfestivalhuset. Glas klirrede, og der lød munter snak om gamle dage. Hvad der er hændt
igennem de første ti år af Salaams levetid, blev således aftenens omdrejningspunkt. Efter
filmvisningen sad vi tæt stuvet sammen under spisningen med blussende kinder og smil i
øjnene og lyttede til alt fra oldpersiske Rumi-fortællinger til røverhistorier fra de tidligere
kontortider.
Sidst på aftenen blev latter og løssluppen stemning afløst af en form for andægtighed.
Hele selskabet sad tryllebundet til tonerne fra Mehrdad Zamanis santur, et strengeinstrument fra Mellemøsten, som jeg aldrig har hørt om tidligere, og som jeg bestemt ikke
glemmer foreløbig. Det vil for mig være lyden af en fødselsdagssang på ”salaamsk”.
Som en del af værtskabet til en tiårsfødselsdag hvor jeg reelt set kun havde kendt fødselaren en måned, blev jeg efter denne aften en del klogere på, hvad det vil sige ”at være salaamsk”. Ikke fordi det er en betegnelse, der nogensinde kan eller skal slås rigtig fast. Men
”at være salaamsk” beskriver, ud fra min endnu kortvarige erfaring, visionen om et globalt
udsyn, samt en nærhed mellem de mennesker, det indbefatter.
// Julie Krogh Thomsen – Praktikant
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Foto modsatte side: Nicolai Perjesi
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Salaams praktikanter

Salaams forankring i 2200 N

Når vi begynder en ny sæson i Salaams årshjul, sker

Salaam har i langt størstedelen af sit virke haft til huse på

det samtidig med at skolerne starter op igen efter

Nørrebro i København. Mange af vores offentlige åbnings-

sommerferien. Her står Salaams grundteam klart

arrangementer i september har fundet sted i Empire Bio

til at modtage 2-3 nye praktikanter fra universitetet.

i Guldbergsgade. Her har vi den store glæde at lokalmil-

Ansættelsessamtalen forinden har afklaret, at vi kan

jøets handlende støtter op om festivalens store dag med

være meget sikre på en win-win oplevelse mellem os

mad, drikke, kager og blomster, så vi kan bespise alle vo-

på Salaam på den ene side og dem i deres studie- og ar-

res gæster. Vores årelange samarbejde med kulturhusene

bejdsliv på den anden.

Osramhuset og Union er andre eksempler.

Min tid hos Salaam Film & Dialog ville ikke være det sam-

Tak til sponsorerne fra Nørrebros lokalmiljø, der har forkælet vores gæster i Empire Bio de sidste fem får:

Af: Sisse Nesgaard, Salaams festivalkoordinator

me uden praktikanter. Så længe jeg kan huske, har de altid været en fast del af vores lille kontor. De har udfordret
vores fælles fortælling, stillet nysgerrige og relevante
spørgsmål, når der var behov for det, kommet ind ad døren
med drøn på drømme og ambitioner, og forladt os igen med
bagagen fuld af erfaringer og forhåbentlig inspiration til
deres fremtidige eventyr. Jeg har grædt af grin sammen
med praktikanterne, følt stressniveauet stige når det gik
stærkt, krammet og trøstet, når der var behov for det.

Al Basha, Blomsterbyen, Blue Taco, Blågårdens Blomster,
Brewers Inc, Café Ñ, Cravings, Det Rene Brød, Dhadra Food
Store, Franske Anemone, Gaarden & Gaden, Hoppe Beer,
Kaffeplantagen, Kates Joint, Lagkagehuset, Ma’ed Ethiopian Restaurant, Mirabelle, Røde Roses Kaffebar, Send
flere krydderier, Street Food 108, Temporada og Whoopie.
Det oplevedes derfor som en nødvendighed for os, at Salaam måtte give noget tilbage til Nørrebro, da bandekrigen mellem Brothas og LTF gjorde livet ret usikkert på
Nørrebro. Sammen med foreningen Alverdens Børn tog vi
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”Det skal give klokkeklar mening for
praktikanterne at give os 4 måneder af
deres pressede studieliv. Og for vores
vedkommende får vi medarbejdere, der
typisk går fra at være helt forvirrede i
starten til at være ganske uundværlige
inden de stopper.”

derfor kontakt til forældrebestyrelsen fra Guldberg Skole

// Solveig Thorborg

me aften indgik bandekrigens stridende parter våbenhvi-

og lavede den 12. november 2017 i Multisalen i Nørrebrohallen ”Familier for Fred”, støttet af Nørrebro Lokaludvalg. Film, taler og boder med organisationer der tilbyder
vejledning, fællesskab og støtte, samt Lagkagehusets donation af et fuldt kagebord.
Arrangementet blev dokumenteret i TV Lorry og samtidigt var der en lignende aktivitet på Blågårds Plads. Samle efter samtaler med et netværk oprettet af fædre.

Foto: Nicolai Perjesi
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Det siger samarbejdspartnere om Salaam
Nordisk Filmfestival
I Nordisk Filmfestival i Frederikshavn har vi samarbejdet med Salaam Film & Dialog siden 2007.
For os betyder dette samarbejde, at vi får gode, kvalitative bud på film, vi kan vise. De skal være nordiske, for at
vi viser dem, men samtidig sætter vi også stor pris på, at kulturmødet og dialogen er i fokus. Og vi er aldrig blevet
skuffede.
Alting fungerer perfekt: Forslag til film, aftaler, kommunikation og ikke mindst de gode oplægsholdere, Salaam
sender med ud, betyder, at vi ikke kunne drømme om lave en filmfestival uden Salaam Film & Dialog!
// Pernille Lisborg, Nordisk Filmfestival i Frederikshavn
Herlev Byskole
Samarbejdet mellem Herlev Byskole og Salaam Film og Dialog startede i august 2012. Vi havde på skolen en ambition om, at arbejdet med den internationale dimension i undervisningen skulle have noget mere volumen.
Salaams fokus på kulturmøder ud fra et koncept med en blanding af film og oplægsholdere viste sig fra starten at
være et hit hos vores elever, og det var tydeligt, at eleverne fik indsigt i andre kulturer og tankemønstre og dermed en større forståelse for andre menneskers livsvilkår. Salaams skoletilbud har vi efterfølgende gjort flittigt
brug af gennem årene.
I 2013 samarbejdede vi, med inspiration i Salaams koncept, om at udvikle et rollemodelkorps af 8. kl. elever på
Herlev Byskole, der skulle formidle film om kulturmøder for 4.-5. klasser på Herlev Byskole og i resten af Herlev
kommune - en kæmpe succes, som stadig kører med jævne mellemrum.
I perioden 2013-2015 deltog Herlev Byskole i et internationalt samarbejde. De involverede skoler besøgte hinanden på skift og i forbindelse med Herlev Byskoles værtskab stod Salaam Film og Dialog for to workshops med
temaet Crossing Borders. Der blev holdt oplæg, vist film, afviklet forskellige erkendelsesøvelser og det hele blev
rundet af i en festlig finale i samspil med masterdrummer Sylvester Agbedogle og hans mange trommer. Det var
helt tydeligt at deltagelse i de to workshops åbnede op for et potentiale hos hver elev, som ikke ville være sket i
en normal klasseundervisning.
// Jørgen Skjoldborg, Herlev Byskole, International Koordinatorn
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Pedersen & Co. Aps
”Jeres arbejde betyder mere, end I sikkert ved. Kh Jens”,
// Jens Pedersen, ”Pedersen & Co. Aps”, 15. september 2017
Vejle Kommune
”Vejle Kommunes skoler sætter stor pris på at benytte Salaams fine variation af kulturelle
læringstilbud med internationalt snit til alle dele af skolen. Film og oplæg i den lokale biograf eller på de enkelte skoler. Aktuelle og relevante film med gribende uddybninger fra
mennesker, der selv har været involveret i begivenhederne bag. Når vi indkøber og tilbyder
workshops til skolerne, er de straks bookede. Salaam ønskes til lykke med de 15 første år og
alt godt med det gode og vigtige arbejde.”
// Erik Grønfeldt, Pædagogisk konsulent, Vejle Kommune. 23. oktober 2018
Godsbanen, Aarhus
”Igen i år var det super at arbejde med Salaam. Dejligt at se masser af glade elever og lærere
til oplæg af høj kvalitet – vi glæder os til næste år!”
// Erik Jørgensen teamleder, teknik og udstyr
Mosaikkens Filmklub, Kjellerup
”Jeg vil bare lige sende en hilsen med tak til jer og specielt en stor og dybfølt tak til Khaled,
som ufortrødent tog bolden op og holdt et både dybt personligt og vedkommende oplæg
efter ”Aleppo” filmen i vores filmklub (med 70 meget voksne medlemmer) i søndags.
Folk sad fuldstændig forstenede og meget berørte over dokumentarfilmen, og var efterfølgende igen berørte og taknemmelige for, at Khaled ville komme. Og hvor gjorde han det
bare godt, dynamisk, personligt og samtidig professionelt.
Det var godt at blive rusket op, sagde flere.”
// Bente Sandberg, bibliotekar, Kjellerup Bibliotek
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Støtten til Salaam Film & Dialogs virke har gennem de 15 år været
sammensat af mange generøse og ofte også meget vedholdende bidrag. Hver en støtte er blevet modtaget med glæde og har været - og
er - helt vital for vores arbejde. TAK!
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