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Aktivitetens overskrift:

Integration gennem rap og beatbox

Aktivitetens målgruppe: Unge, såvel indvandrere, som etniske danskerne, som kommer i Be
Free er primær målgruppe, men andre unge er også meget velkomne.
Aktivitetens planlægges af : Medarbejdere/frivillige i Be Free i samarbejde med et par af de
unge. Leder er tovholder og ansvarlig for projektet.
Aktiviteten udføres af:Rappere og beatboxer, som Be Free i forvejen har samarbejde med,
samt frivillige.
Målsætning for aktiviteten: Skabe tættere fællesskab gennem beatbox og rap ml. indvandere
og etniske danskere i Be Free
Tidspunkt for aktiviteten: Fra maj 2018 – November 2018
Der søges om kr.

40.000

Har du søgt tilskud fra andre (skal oplyses) og i givet fald hvor meget:
Vi søger også midler fra SparNord fonden samt Ungepuljen
10.000 kr fra hver.
Budgetpost
Honorarer
Udstyr
Lokaleleje
Forplejning

Beløb
20.000
25.000
10.000
5.000

Total

Kr. 60.000

Specificeret budget med udgifter og evt. indtægter skal vedlægges

Bank:

Danske Bank

Reg.nr.:

3409

Konto nr.:

3409475469

Beskrivelse af aktiviteten: De sidste 4 mdr har Be Free fået 15-20 indvandrere, som kommer
fast i Be Free. Dem vil vi gerne integrere bedre med de etnisk danske unge. Det startede med
at lederen af Be Free (mig), havde flere gode snakke med indvandrernes ”leder”(Muhammed),
som alle går på htx eller Teknisk skole i Roskilde. Muhammed laver selv rap, og afspillede et af
sine numre for mig, og efter han havde kommet et par gange, begyndte han at tage flere og
flere af sine venner med.
Der er i forvejen en rigtig god stemning og stor respekt i Be Free, og den har Muhammed og
hans venner taget til sig. Og selv om de godt nogle gange kan være lidt mere højrøstede end
vores øvrige unge, tager Muhammed et stort ansvar for dem, og spørger mig, om alt er okay.
I starten de kom, stod de mest op, og var der i kortere tid, men efterhånden er de der i længere
tid, sætter sig ned og spiller spil, skak, rapper en ny tekst for hinanden etc. – slapper mere og
mere af og snakker med de frivillige.
Vi kan godt mærke at nogle af vores etnisk danske unge, som har kommet der i længere tid,
føler sig lidt usikre over indvandrenes tilstedeværelse; - også fordi de har oplevet udenfor Be
Free, at nogle af indvandrerne har opført sig ”mindre uheldigt” der. Derfor har vi også allerede
taget flere snakke med vores etnisk danske unge omkring det, og de rykker også stille og roligt,
skridt for skridt, da vi allerede i forvejen havde en tæt relation med dem.
Det er udfra dette at vi gerne vil tage udgangspunkt i den interesse, som vi ved størstedelen af
indvandrene har, og selvfølgelig også flere af vores etnisk danske unge har, omkring rap, -at vi
gerne vil bruge det som en måde at skabe fællesskab,- og dermed fremme integrationen i Be
Free på.
Lederen har også tidligere erfaring med at bruge streetart, som virkemiddel for integration, da
hun var ansat i Høje Tåstrup kommune i Gadehavegård/ Tåstrupgård området, og var
projektleder i samarbejde med Tåstrup teater og klubben i Gadehavegård, på et sådan projekt.
Vi mener også at vi opfylder kriterierne for at søge puljen, da det jo netop er at skabe bedre
fællesskab og dialog på tværs af de unge i Be Free, som er målet for projektet.
Vi har også valgt at bruge et virkemiddel, som begge kulturer har en relation til (rap), og som
via vores undervisere kan arbejde på en større gensidig kulturforståelse.
Aktiviteterne vil blive planlagt sammen med et par af de unge, fra forskellige kulturellle
baggrunde, sammen med undervisere og leder.
Workshoppene vil være gratis, som alle øvrige aktiviteter i Be Free, og være åbne for alle unge
ml. 15-25 år, som er Be Free´s målgruppe.
Workshoppene vil primært blive holdt i Be Free, og vil ved en finale blive afholdt et sted hvor
der er plads til flere på Musicon (Hal 12, Smedjen eller Ragnarock,- som vi alle har et godt
samarbejde med)
Arrangementet vil blive annonceret på Kulturnaut, Fb sider og andre medier,- og vil selvfølgelig
indeholder oplysninger om, hvem som har støttet os.
Da Be Free jo er en forening, vil projektet også være med til at flere indvandrere bliver en del af
foreningslivet, som jo ellers ofte kan være en udfordring.
Vi synes selv i Be Free, at det er en unik mulighed vi i Be Free har fået, ved at de unge indvandrere bare
selv er begyndt og komme hos os, til at kunne være med til at skabe bedre integration, større dialog,
fællesskab og kulturforståelse på tværs. Vi er dog også meget opmærksom på at det ikke sker af sig

selv, og det vil derfor være en stor håndsrækning, hvis i i udvalget vil støtte op omkring dette projekt, som vi ønsker bliver meget mere end et projekt, nemlig at der er flere unge på tværs af kulturer, som får
en større forstålelse og tolerance overfor hinanden.

Dato:
Yderligere oplysninger på www.roskilde.dk
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