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DANMARKSTURNÉ:

Unge flygtninge fortæller historier
på deres egne præmisser
Storytelling-forestillingen Fortællinger på Flugt er resultatet af unge flygtninges modige
beslutning om at fortælle historier fra deres liv på teaterscener i hele landet. Fortællerne er
almindelige mennesker med ualmindelige historier, som fortæller i øjenhøjde og uden omsvøb.
Første stop er d. 27 november på et udsolgt Bremen Teater i samarbejde med Os Imellem
- og sidste stop er Folketeatret i København d. 5.marts 2018.
Der vandrer ikke længere flygtninge på de danske motorveje, men hver dag forsøger mennesker med
flygtningebaggrund at skabe sig en hverdag i deres nye hjem rundt omkring i Danmark. Hvad
betyder det at blive sat i politisk og juridisk bås som flygtning, at ramle ind i et system og i nye
kulturer, der har holdninger til din ’status’, men ikke din person? Hvordan insisterer man på at have
sin egen historie midt i alt det? På en rejse rundt i Danmark inviteres publikummer helt tæt på, i det
intime rum som opstår, når mennesker deler personlige historier, som viser, hvor forskellige vi er,
og ikke mindst hvor meget vi har til fælles.
27.11.17 — Bremen Teater & Os Imellem

København
12.12.17 — Teater Nordkraft

Aalborg
01.02.17 — Teater Momentum

Odense
26.02.17 — Teatret Svalegangen

Aarhus
05.03.17 — Folketeatret

København

Fortællere fra hele verden
Til Fortællinger på Flugt kan du møde Abdullah,
der flygtede alene fra krigen i Syrien, Hagos fra
Eritrea, som bor i Vrå og er adskilt fra sin
kæreste og barn og 6 andre unge med hver deres
unikke historie. De unge fortællere kommer fra
vidt forskellige lande og konflikter og viser, at det
at være flygtning ikke kan reduceres til simple
stereotyper. Fælles for fortællerne er, at de alle
har oplevet at flygte og starte et helt nyt liv i
Danmark. Op til turnéen gennemgår fortællerne
et intenst workshopforløb, hvor de finder frem
til netop den historie de ønsker at dele.
DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom har
teamet op med storytelling-virksomheden
Forvandlende Fortællinger for at give de 8 unge
med flygtningebaggrund muligheden for at
fortælle deres historie.
Dansk
Flygtningehjælp
Ungdom

F O R VA N D L E N D E F O R TÆ L L I N G E R

Side 1 af 2

Oplev den personlige fortællings magi
DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom er gået
sammen med en række teatre i ønsket om at
formidle historier fra virkeligheden på den store
scene. Den personlige fortælling kan noget
særligt: Den sætter sig i hukommelsen, og
forandrer både fortælleren og publikum.
Fortællinger på Flugt er ikke teater - det er 8
modige unge, der fortæller historier om alt fra
livet før krigen, til sjove misforståelser på sprogskolen eller tabet af identitet. De sætter ansigt
på en abstrakt flygtningesituation, som kan være
svær at forholde sig til.

‟

Projekt ’Flygtninge Fortæller’
giver liv til de gode fortællinger
og flere positive møder
mellem mennesker.
Møder, som styrker tværkulturel
forståelse og dermed også
vores fællesskab.
Fortællerne bliver vigtige
rollemodeller og vil kunne åbne
vores øjne for at forstå
andre kulturelle verdener.

Fortællinger på Flugt er en del af DFUNKs projekt
’Flygtninge Fortæller’, som gennem 100 lokale
fortæller-events over hele landet formidler unge
flygtninges personlige historier til den danske
befolkning. Projektet er støttet med 2,9 mio. kr.
af Nordea-fonden.

— Henrik Lehmann Andersen
Direktør, Nordea-fonden

Der er gratis adgang til alle forestillingerne.
Billetter kan bookes igennem teatrenes
hjemmesider ca. 4 uger før forestillingerne.
Læs mere: dfunk.dk/fortællingerpåflugt

KONTAKT
Billetter til presse kan reserveres via konsulent
og projektleder Mikala Due-Christensen
Mail : mikala.due@dfunk.dk
Tlf. : 23 36 17 88
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