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Space in the City 

 
 
Space in the City vil gennem kunsten bringe mennesker sammen på tværs af forskelle og 
inspirere til det bevidste og aktive medborgerskab, som drejer sig om værdierne 
fællesskab, lighed og kærlighed.  
 
Vi vil skabe en række begivenheder i byrummet og i cyberspace, der fremmer 
sameksistensen og får os til at fornemme, at vi er forbundet – og at der er flere ting, som 
forener os, end som adskiller os. En fysisk såvel som virtuel platform, ‘Space in the City’, 
der favner både højt, dybt og bredt og bidrager til en kulturgrænse-overskridende følelse af 
samhørighed.  
 
Værdier som ‘lighed’ og ‘næstekærlighed’ havde indtil Utøya-massakren i Norge i juli 
måned en klang af forgangne tider, hvis de da ikke bare opfattedes som ren kliché. Dette 
projekt har et mål om at genintroducere disse værdier i en moderne livsopfattelse og gøre 
dem relevante og vedkommende i forhold til at være medborger i Danmark. 
 
Vi vil bryde grænserne med et sprog alle forstår – musik. Vi vil gøre det i religiøse rammer 
i et helt overlagt forsøg på opnå effekten af dette brud med menneskeskabte grænser, 
nemlig at mennesket finder frem til sig selv i forhold til sit medmenneske og universet ved 
at vende fokus opad og udad. Op mod stjernerne, ud mod rummet.  
 
Ved at sætte os selv i perspektiv mod noget, der er så meget større end os selv og 
hverdagens kampe. Mod noget, som minder os om, hvor meget vi mennesker trods alt har 
til fælles som beboere her på Jorden – set i det større perspektiv. Ved at fokusere på 
universet gøres opmærksom på denne forbundethed – dette usynlige, forenende bånd, 
som er større end os selv, og som vi alle deler. Således øger vi bevidstheden om 
medborgerskabet og åbner en dør ind til det kreative og grænseløse rum i os selv.  
 
Ved at være os selv bevidste, bliver vi hinanden og helheden bevidst.  
Ved at være os hinanden og helheden bevidst, bliver vi os selv bevidste. 
 
Opløsningen af kulturelle og religiøse grænser mærkes ikke med ord, men gennem musik, 
kunst, følelser, åndelighed eller fokus på ‘det indre’. Men det kræver ofte ord at forstå, hvor 
man er på vej hen, når man mærker denne opløsning – måske før, måske efter. Ord 
bringer klarhed. Vi vil derfor gøre det med både musik, billeder og det talte ord, samt med 



den mest moderne og imponerende teknologi, med fuld connectivitet til det globale 
Internet – med fokus på mødet mellem mennesker, der ikke kender hinanden eller 
hinandens kulturelle baggrunde, og med optimal udnyttelse af de nyeste teknologiske 
muligheder for kommunikation og udveksling af ideer, viden og erfaringer. 
 
Som et resultat af begivenhederne, skaber vi en hjemmeside og en film til tv, som kan 
bringe budskaberne længere ud, og hvor der åbnes op for, at konceptet kopieres i storbyer 
verden over.  
 
Vores vision med Space in the City er, at arrangementerne vil bane vejen for 
handlingsplaner og økonomiske prioriteringer, der fører til opførelsen af en ny bygning: 
‘Rummet’, som hverken er et kulturhus eller et helligt sted, men en fusion af de to. Her 
arrangeres kunstneriske events som fusionerer det konkrete med det holistiske, fusionerer 
kunstneriske udtryk med selvrefleksion, det aktive medborgerskab, sameksistensen og en 
forbundethed med det store, universet derude.  
 
 
 
 
 
 
Vi håber, at denne ansøgning kan give anledning til interesse, og vi vil meget gerne holde 
et møde, hvor vi kan uddybe ideerne med og perspektiverne for projektet.  
 
Hvis I har spørgsmål eller mangler yderligere dokumentation, er I velkomne til at kontakte 
os.  
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Neeni Rasool 
Projektleder 
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Pr oj e kt et s  in dhol d 
 
I 2011-2012 afvikles en serie Space in the City arrangementer, der har fokus på at skabe 
samhørighedsfølelse i form af et bevidst medborgerskab og at kultivere folks kreativitet.  
I centrum er kunsten og det tværkulturelle/tværreligiøse, kreativitet og inspiration.  
 
En grundlæggende idé er at koble musikoplevelser med indsigt. Musik behøver ikke sprog 
og er derfor noget alle kan samles om. Vi vil kultivere og indveksle hidtil uudnyttede 
ressourcer, som eksisterer i det kulturelt mangfoldige Nordeuropa. Og vi vil gøre dette i en 
udforskning af usædvanlige koncertvenues, der skifter fra den ene gang til den næste: Sufi 
dans i en kirke, pigekor med et lounge band i en syngoge, poetry slam på tværs af 
religioner i en moské... Om fællesskab, om kærlighed til livet.  
 
På arrangementerne præsenteres og udveksles gode ideer og inspirerende tanker, der 
motiverer og skaber rum for kreativitet. Tanker som, vi håber, kan være med til at skabe 
forandringer og bidrage til at bringe Danmark ind i en ny, positiv samfundsudvikling, hvor vi 
som medborgere bliver mere bevidste om det sociale fællesskab og den gensidige lighed.  
 
 
H vad  sigt er  p ro j ekt et  mod ? 
 
Hvad er det, vi kæmper mest med som mennesker, som samfund?  
Mangel på tid, på overblik, på kærlighed og omsorg? Fællesskabet? 
 
Hvordan bremser vi optrapningen af aggressioner, had, vold – ja selv drab er ikke 
udelukket mere – hvordan løser vi op på knuderne? 
 
Hvordan opbygger vi tillid mellem ‘os’ og de ‘andre’? – dem med en helt anden kultur, en 
anden religion, et andet udseende.  
 
Hvordan får vi skabt ‘ro på’, så vi i nye former for fællesskaber kan fokusere på det som 
forbinder os og det som skaber lyst til at deltage i udviklingen af vores samfund? 
 
Space in the City søger, debatterer og formidler svar på disse spørgsmål gennem det 
enkelte menneske. Ved at tage mennesket med på en rejse gennem et landskab af 
grænseoverskridelser mellem hellige og kreative rum og mellem kunst og videnskab, som 
retter opmærksomheden mod vores tilhørsforhold til menneskeheden. Mod dét, som er 
større end os selv. 
 
Projektets udgangspunkt er en idé om, at når du ser dig selv i forhold til noget større – 
hvad enten dette ‘større’ er menneskeheden, eksistensen, planeten eller universet – 
opstår en fællesskabsfølelse, som krydser på tværs af kulturelle og fysiske forskelligheder 
og skel.  
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M ål  
 
Space in the City ønsker at fremme sameksistensen. At gøre hvert enkelt menneske 
bevidst om dets forbundenhed med sit medmenneske uden inddragelse af spørgsmål om 
etnicitet, kultur eller religion.  
 
Space in the City vil fremme den styrke og den ro i os selv, som ikke bare kan gøre os i 
stand til bedre at takle alle de udfordringer, vi møder – såvel de små irritationsmomenter i 
hverdagen som tilværelsens store gåder og eksistentielle spørgsmål – men som også er 
udgangspunkt for udfoldelse af kreativitet og et aktivt medborgerskab. 
 
Opløsningen af kulturelle og religiøse grænser mærkes ikke med ord men gennem musik, 
kunst, følelser, åndelighed, fokus på sit indre. Men det kræver ofte ord at forstå, hvor man 
er på vej hen, når man mærker denne opløsning, måske før, måske efter. Ord bringer 
klarhed,  
 
Vi vil derfor gøre det med både musik, billeder og det talte ord, samt med den mest 
moderne og imponerende teknologi, med fuld connectivitet til det globale Internet – med 
fokus på mødet mellem mennesker, der ikke kender hinanden eller hinandens kulturelle 
baggrunde, og med optimal udnyttelse af de nyeste teknologiske muligheder for 
kommunikation og udveksling af ideer, viden og erfaringer. 
 
Vi vil skabe begivenheder i byrummet og i cyberspace, der får os til at fornemme, at vi er 
forbundet – og at der er flere ting, som forener os, end som adskiller os. En fysisk såvel 
som virtuel platform, der favner både højt, dybt og bredt og bidrager til en kulturgrænse-
overskridende følelse af samhørighed.  
 
Ved at være os selv bevidste, bliver vi hinanden og helheden bevidst. Ved at være 
hinanden og helheden bevidst, bliver vi os selv bevidste. 
  
Værdier som ‘lighed’ og ‘næstekærlighed’ har en klang af forgangne tider, hvis de da ikke 
bare opfattes som en ren kliché. Projektet har et mål om at genintroducere disse værdier i 
en moderne livsopfattelse og gøre dem relevante og vedkommende igen. 
 
Vi vil bryde grænserne med et sprog, alle forstår – musik. Og vi vil gøre det i religiøse 
rammer, fordi det underbygger ønsket om at skabe brud med menneskeskabte grænser – 
at mennesket finder frem til sig selv i forhold til sit medmenneske og til universet ved at 
vende fokus opad og udad. 
 
Hv or  og  hv em ? 
 
De første Space in the City ‘piloter’ mødes i de store, hellige rum i metropolen: kirken, 
katedralen, moskeen, synagogen og templet.  
 
Religioner har på den ene side ry for, at de alt for tit misbruges til ødelæggende, politiske 
mål. Men på den anden side har det igennem menneskeheden historie altid været i de 
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religiøse rammer – kirker, moskeer, synagoger og templer – at mennesker søger og finder 
fred.  
 
Om du bekender dig til Allah, Buddha, Gud eller Shiva, noget femte eller ingen af delene. 
Om du er shia eller sunni, om du er katolik eller protestant – vi er alle mennesker. Vi er alle 
jordboere. Og der er gratis adgang.  
 
Vi udsender toner og tanker, som springer mellem parallelle universer og skaber en følelse 
af samhørighed mellem de tilstedeværende. 
 
Udgangspunktet er at skabe en kobling mellem noget, der af mange danskere opleves 
som irrelevant i deres hverdag, det religiøse rum, det hellige rum, og så noget, som er 
meget stort og ubegribeligt og som storbymennesker sjældent skænker en tanke; 
universet derude.  
 
I København er hver tredje indbygger ikke medlem af den danske Folkekirke. 
Vil en person med ikke-kristen baggrund gå til et arrangement i en kristen kirke? Vil en 
person med kristen baggrund gå ind i et tempel? Vil en jøde gå ind i en moske? 
 
Ja! – hvis rammerne er klare og overliggeren er sat højt nok.   
 
De store religioner, som med mursten og hellige rum har forankret sig i metropolerne, har 
med et tværreligiøst projekt som dette mulighed for at gå forrest og vise, hvad 
rummelighed og fællesskab handler om – og hvor vigtigt et grundlag det er for at skabe 
optimisme, virkelyst og økonomisk udvikling. 
 
 
Vision :  En  n y  by g n ing  i  K øbe nhav n :  ‘Rum me t ’  
 
Vores vision med Space in the City er, at den første serie af arrangementer vil være med 
til at bane vejen for handlingsplaner og økonomiske prioriteringer, der i sidste ende fører til 
opførelsen af en fysisk og permanent platform for denne type aktiviteter i København.  
 
Det skal være en nyopført bygning, som hverken er et kulturhus eller et helligt sted, men 
måske noget, man ville opfatte som en fusion af de to. Her arrangeres kunstneriske events 
som fusionerer det konkrete med det holistiske, fusionerer kunstneriske udtryk med 
selvrefleksion, det aktive medborgerskab, sameksistensen og en forbundethed med det 
store, universet derude.  
 
Ligesom der findes kulturhuse og forsamlingshuse vil Rummet være det sted, hvor folk 
samles for i fællesskab at begejstres over og fornemme menneskets gensidige 
samhørighed og universets nærhed.  
 
I stedet for at dele menneskeheden op i ikke-troende ateister, jøder, kristne, muslimer, 
hinduer, buddhister og så videre – og derefter at adskille dem fra og i synagoger, kirker, 
moskeer og templer, forestiller vi os, at Rummet skal kunne være alles hus – et hus, der 
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hylder såvel eksistens som sameksistens, menneskelighed og guddommelighed, og hvor 
folk kan komme og nyde forskellige kunstneriske arrangementer, som sætter det 
universelle i centrum. 
  

 
 
Et sådan hus udstråler mod og vilje til fællesskab og forsoning i en tid, hvor ekstremistiske 
kræfter arbejder i den modsatte retning. Som sådan vil huset kunne skabe genlyd 
internationalt og på verdensplan være med til at brande Danmark som en nation, der 
rummer mange andre indsigter, holdninger og udlændingepolitiske standpunkter, end 
eksempelvis dem, som tegningekrisen i 2006 med ét slag gjorde Danmark verdensberømt 
for. 
 
Space in the City tager de første skridt henimod denne vision. 
 
Pr oj e kt et s  idé g r un dl ag  
 
Vi har brug for at mindes om og forstå, hvor små vi faktisk er – uanset hvor i samfundets 
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forskellige magt- og prestigehierakier vi står placeret. 
 
Derfor vil vi skabe et projekt, der målrettet arbejder på at skabe følelsen af at være de små 
fnug i universet ind i storbylivet. 
 
Men lad os starte med advarsel. For hvis du i læsningen af det følgende bliver kastet af, 
fordi du synes det lyder for højtravende, langhåret eller svært at følge, så spring elegant 
dette afsnit over, men hæft dig ved afsnittets konklusion: Effekterne af det, vi ønsker at 
gøre med Space in the City, er at skabe samhørigshedsfølelse og kultivere folks 
kreativitet. 
 
 
Samhø ri ghed sfø le lse 
 
Som mennesker søger vi alle en form for opløsning i fællesskabet, men samtidig kæmper 
vi også imod den. Mennesket har altid været i denne dualitet: 
 
Vi søger helheden og fællesskabet. Det er derfor, vi har religioner – og det er derfor alle 
hungrer efter kærligheden. Fordi det er dér, hvor vi bliver grænseløse. Det er dér, hvor vi 
bliver vægtløse.  
 
Men samtidig består vi også at et mere barnligt selv, vores ego, der hele tiden gerne vil 
definere sig selv. Og det kæmper vi så med – også selvom det står i et 
modsætningsforhold til det helheds- og fællesskabssøgende. 
 
Egoets trang til at definere sig komplicerer vores tilværelse, fordi det skaber disse kløfter 
imellem os. Kløfter, som samtidig gør os handicappede, fordi vi ønsker dem faktisk slet 
ikke.  
 
Hvorfor er det, at vi alle sammen elsker at se op mod stjernerne – op mod himlen – ud 
over havet? Hver gang der er uro inden i os, så søger vi ud mod naturen. Hvorfor? Fordi 
naturen har ikke noget ego. Naturen ér bare. Den findes bare.  
 
I naturen finder vi den storhed, som er i os, men som både skræmmer os eller som kan 
gøre os frustrerede, fordi vi så gerne vil forstå den, rumme den. Vi vil gerne gøre den til 
vores egen og kunne sige “Dette er mig.”  
 
Når mennesker mødes og er fælles om denne oplevelse, så er det lidt som at blive til et 
støvkorn. Og når vi er ingenting er vi alting og så kan vi mødes..  
 

“Når vi er ingenting, er vi alting, og så kan vi mødes...” 
 
Vi kan godt mødes med et andet og anderledes menneske, når vi har den indstilling til os 
selv, at “jeg er intet- jeg er alt”, og det, som vi deler, det er vores menneskelighed. Uanset 
om du er mand eller kvinde, hvid eller sort – vi er mennesker. Og idet vi mærker, at vi er 
mennesker, så forsvinder vores ego og vi slapper af. 
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Det er denne ‘jeg-er-intet-jeg-er-alt’ tilstand, Space in the City søger frem imod.  
 
Men hvor vejen til denne tilstand traditionelt går gennem den ene eller den anden religion, 
vover vi at krydse religionsgrænserne og sammenflette de forskellige religioners 
erfaringer. 
 
Allesammen har vi vores bevidsthed, vores jeg – nogle vil kalde den vores sjæl – til fælles. 
Det er dét, som skaber os som mennesker.  
 
 
K reat ivit et  
 
Superkreative mennesker bliver ofte kaldt “sindssyge”, fordi de er “originaler” – og som 
sådan ligeglade med, hvad andre tænker eller mener om dem.   
 
Det er samtidig det, som vi allesammen elsker og hylder ved disse personligheder. Det 
gælder også de store helgener og hellige ledelsesskikkelser: de skiller sig ud som énere. 
Men det er fordi, at de har forstået, at der ikke er nogen forskel på ‘dig’ og ‘mig’.  
 
Når vi mærker os selv inderst inde, når vi har tid og ro til at mærke rigtigt efter, og når vi 
giver os selv lov til at være den, vi er, finder “originalen” i os selv, er der grobund for 
kreativitet. Men det kan vi kun få overskud til, når vi ikke har travlt med at definere os selv i 
forhold til andre.  
 
Mennesket har et iboende behov for at definere sig selv i forhold til det andet menneske. 
Et behov, som ofte resulterer i at politik og religion bruges til at skabe kløfter og afstande 
mellem grupper af mennesker.  
 
Disse kløfter og begrænsninger kan gøre det svært at få en fornemmelse af sig selv, at 
mærke sin indre ro, at turde stole på sin egen originalitet og lade sit eget kreative 
potentiale komme til udfoldelse.  
 
De bremser kreativiteten, og dermed i sidste instans også innovationen – i kulturlivet såvel 
som i erhvervslivet. 
 
I Danmark taler vi i disse år så meget om, at nationens økonomi er truet af globaliseringen, 
og at vi skal have gang i den økonomiske vækst. Tænk, hvis vi, gennem kunsten, kunne 
finde en nøgle, der kunne åbne nye døre op i forhold til, hvad der gør os mere kreative. 
Tænk, hvis vi kunne få folk til at slappe af i forhold til ikke længere at have så travlt med at 
definere om “jeg er muslim” eller “jeg er kristen”, eller “forstår du mig”, eller “du forstår mig 
ikke!” 
 
Tænk, hvis “Space in the City” kunne være med til at åbne folks øjne for det grænseløse 
fællesskab. Tænk hvis vi kunne give folk lyst til – fordi ”Space in the City gjorde et eller 
andet ved mig” – at udleve og udtrykke sin indre kreativitet og samtidigt respektere andres 
originalitet. Det vil vi kunne ved at gøre noget stort. Noget der stræber højt, og som alle 
mødes om. 
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Det “store” perspektiv handler desuden om, at den idé, Space in the City her sætter igang, 
gerne må brede sig så vidt og bredt ud på kloden som muligt. Derfor lægges alle 
projektets produktioner i fri distribution på Internettet under Creative Commons licens. 
 
 
 

O nly b re at h 
 

N ot Chr is t ian  or  J ew  or  M usl im ,   
n ot  H in du,  Bu dd h ist ,  suf i,  or  z en .   

N ot an y  r el ig i on  or  c ul tur al  sy s tem .  
I  am  n ot  fr om  t he Ea st  or  th e W es t,   

n ot  o ut  o f  t he oc e an  or  u p fr om  th e  gr oun d,   
n ot  n a tur a l  or  et her eal ,   

n ot  c om p os ed of  e lem en t s  a t  a l l .   
I  do n o t  ex is t,   

am  n ot  an  en ti ty  in  th is  w or ld or  t h e n ex t ,   
di d n o t  des c en d fr o m  A da m  or  Ev e  

or  an y  or ig in  s tor y .   
M y  plac e is  p lac el ess,  a  tr ac e of  t h e tr ac el es s.   

N e it her  bo dy  or  s oul.     
I  bel on g to  t h e b elov e d,   

hav e se en  t he tw o w or l ds  a s  on e  
an d tha t  on e c al l  t o  an d kn ow , 

f ir s t,  la st ,  ou ter ,  in n er ,  on ly  th at  b r ea th  
br e at hin g  

hum an  be in g 
 

Jalal ad-Din Rumi  
Persisk digter (1207–1273) 
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Tidspl an  
 
Fase 1 
August 2011:  Grundlaget for projektet er beskrevet, og arbejdet med at finansiere 
projektet i samarbejde de relevante samarbejdspartnere påbegyndes. 
 
August–September 2011: Pilotprojektets to arrangementer planlægges og arbejdsgruppen 
kontaktes og samles primært med henblik på pilotprojekt: Filmfolk, lys- og lydfolk, artister, 
locations. 
 
Start oktober 2011:  En basal opstartsfinansiering for hele projektet er på plads. 
 
 
Fase 2 
Slut oktober/start november 2011: Første arrangement af pilotprojekt afholdes. Parallelt 
planlægges main events. 
 
Slut november/start december 2011: Andet arrangement af pilotprojekt afholdes. Parallelt 
planlægges main events. 
 
Midt december 2011: Evaluering af pilotprojekt, justering af fremtidig strategi og indhold af 
events. Parallelt planlægges main events. 
 
 
Fase 3 
Januar 2012: Endelig planlægning af kommende main events, offentlig PR igangsættes, 
herunder udgivelsen af en længere dokumentarfilm med titlen ‘Space in the City’. 
 
Februar – april 2012: Hver måned afvikles et main event. Videoer optages on location. 
 
Mandag den 21. maj 2012: FN-initiativet ‘World Day for Cultural Diversity’.  
Et særarrangement kommer til at markere denne dag og vil sætte mangfoldigheds-
begrebet ind i et internationalt og globalt perspektiv. Videoer optages on location. 
 
Juni 2012: Eventuelt sidste arrangement – sommerevent. 
 
 
Fase 4 
August – september 2012: Opsamling og redegørelse af data fra optagede videoer og 
eventuelle indsamlede udtalelser. 
 
Oktober 2012: Udgivelse af resultater i form af film og elektronisk/trykt materiale. 
 
November 2012 – ...: Projektet afsluttes i Danmark. Space in the City ideen spreder sig 
internationalt og munder ud i at skabe bevidste og næstekærlige medborgere verden over. 
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Re sul t at er   
 
Eftersom vi med Space in the City både ønsker at skabe en social forandring og ønsker at 
sprede ideen internationalt, så er det vigtigt for os at dokumentere og offentliggøre 
interessen og spredningseffekten af arrangementerne herhjemme. 
 
Dette vil vi blandt andet gøre ved: 
 

- Udlevering af spørgeskemaer til deltagerne/publikum, når de kommer til 
arrangementet. Udleveres i starten af hvert arrangement.  
Succeskriteriet er, at publikum på en skal fra 1 til 10 giver arrangementet, de deltog 
i, en gennemsnitlig vurdering på over 8. 

 
- Målinger af antal visninger af de indslag på Youtube, som er optaget på de 

kameraer, der opstilles til hver koncert: 
Succeskriteriet for de første arrangementer er, at mindst ti gange så mange, som 
deltog i arrangementerne, stifter bekendtskab til Space in the City via videoerne på 
YouTube, og at dette tal stiger eksponentielt ved de efterfølgende arrangementer. 

 
- Opsamling og dokumentation af al medieomtale: 

Succeskriteriet er, at mindst tre landsdækkende dagblade laver reportager fra de 
første arrangementer, og at der inden projektet er omme har været mindst 100 
artikler i danske aviser og tidsskrifter. 

 
- Måling af antal unikke brugere på “spaceinthecity.dk”: 

Om et år skal der være mindst 25.000 unikke brugere på projektets hjemmeside – 
og mindst 5.000 ‘Synes godt om’ på projektets Facebook-profil. 

 
- Måling af fremmøde: 

Det er et succeskriterium, at lokaliterne fyldes mindst 80 procent op ved hvert 
arrangement  

 
 
 

“ Kre ativi te t  s kab e r  væ ks t  i   
d e n g lob ale  vid e ns øk onom i,   

og  kre ati vite t  s k ab e s   
af  f ors ke l l ig he d . ”  

 
Richard Florida, 

amerikansk professor, forsker og forfatter 
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 Bud g et  

   
Alle tal er eksklusiv moms   
   
Finansiering   
Støtte Integrationsministeriet 400,000  
Støtte Københavns Kommune 500,000  
Støtte Nordea Fonden 100,000  
Støtte Bikubenfonden 500,000  
Støtte Sportsgoodfonden 200,000  
Støtte Dansk Musikerforbund og andre fagforbund 300,000  
Støtte større private fonde 663,150  
Støtte mindre private fonde 190,000  
Støtte Statens Kunstråd 100,000  
   2,953,150 
Deltagerbetaling  0  
Overskud fra salg af mad og drikke 50 pers x  25 kr x 10 10,000  
Salg af videodokumentation som tv-program 70,000  
Virksomheder sponsorater 100,000  
Indirekte støtte (reduceret leje af lokale, og lign) 50,000  
   230,000 
   
  3,183,150 
   
Udgifter per event   
Leje af lokaler 5,000  
Rengøring af lokale 4,000  
Security 4,000  
Brandvagt 4,000  
Teknisk udstyr, lys og lyd 15,000  
Lydmand 4,000  
Sceneassistent 4,000  
   
Kunstnerhonorarer   
Udstilling m.m. 7,500  
Musik performance honorarer 25,000  
   
Back stage forplejning:    
Middag/opdækning til kunstnere og oplægsholdere 10,000  
   
Talere, oplægsholdere m.m.:    
Talte ord: Talere, digtere, forfattere, oplægsholdere 8,000  
VJ 5,000  
Hotel 6,500  
Fly og transport til/fra Kastrup 5,000  
Tog og lokal transport til Kbh. 2,000  
Ekstra mad og drikke (diæter) 1,000  
Udgift per event   110,000 
Udgift for 10 events  1,100,000 
   
Projektledelse:    
Program og projektansvarlig 753,000  
Program og projektledelse 585,000  
Koordination 30,000  
Praktisk assistance 20,000  
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Materiale til deltagere:    
Trykt materiale (program, delt. liste) 12,000  
   
Markedsføring:   
Annoncering 20,000  
Folder/flyer 13,000  
Publicity plakat og ophængning 20,000  
Publicity: web og grafik 7,000  
   
Kontor:    
Overhead (kontorleje, udstyr vedligehold, etc.) 20,000  
Telefon og internet 5,000  
Bogføring og revision 10,000  
Misc. (taxa, materialer etc.) 10,000  
   
Rapportering og dokumentation:    
Rapportering, tekst 20,000  
Rapportering, transkription af lydoptagelser, red. 10,000  
Rapportering, video - transport/hotel 20,000  
Rapportering, video 100,000  
Rapportering, publikation, tryk i 1.000 eks, 72 sider 35,000  
Kamera udstyr 63,150  
Honorar kameramænd 300,000  
Rapportering, web 30,000  
Delsum   2,083,150 
Total  3,183,150 
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Bilag 1:  
Beskrivelse af den konkrete arrangementserie 
 
Om  m us i k ken  
 
Musikken kan noget helt særligt, når det handler om at åbne sindets lukkede døre. Musik 
skaber nogle forbindelser og skaber følelsen af fællesskab i en slags spirituel 
sammenhæng. Musik åbner op for fordybelse. Hvor sprog kan være et problem i et 
flerkulturelt samfund, er musik noget, som alle forstår. 
 
Derfor lægger projektet vægt på den musikalske optræden. 
 
Musikstilen. som opleves til arrangementere, er billedskabende. Mangfoldig og 
sammensat. Ofte udefinerlig. Ambient, og uden trommer eller percussion (på grund af 
akustikken i de store rum). Et cross-over mellem genrerne – med elementer af blandt 
andet world, klassisk, jazz og folk, og med elementer inspireret af traditioner og musik fra 
verdens hovedreligioner. 
 
Inspireret af princippet om, at organist og kirkekor i en kirke sidder bag sit publikum, er 
musikerne ikke sat i spotlyset. Sangere og solister træder frem, men der klappes ikke, og 
numrene glider ofte over i hinanden. 
 
Det er helhedsoplevelsen, det drejer sig om. Ikke den enkeltes præstation. 
 
Der er steder i musikken, som spontant appellerer til fællessang, uden at det skal være 
påtvunget eller bliver nævnt. 
 
Eksempler på musikken er tilgængelig på CD og i mp3-format. 
 
 
Cer em on i el l e  r e fer en c er  
 
Hvert arrangement indeholder de samme elementer og har det samme forløb. 
Der gennemføres enkelte ceremonier med referencer til forskellige traditioner og 
ceremonier hos de forskellige religioner, såsom når katolikker under en gudstjeneste alle 
hilser rundt på de, som sidder nærmest én, eller tænder et stearinlys, når buddhisterne 
nynner en enstemmig drone, når hinduerne går op til tempelpræsten for at aflevere en lille 
gave og modtager en rød prik i panden, og så videre.  
 
Kortene blandes. Det kan være en jøde, der reciterer fra Koranen. Eller en muslim, som 
læser op fra Torarullerne. 
 
Og kortene blandes på nye måder hver gang. 
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D e t alt e  or d  
 
De talte ord handler om det lokale, det globale og det universelle. Nye forbindelser på 
tværs. Fællesskaber. Identitet. Frihed. Fremtid. Rødder. Følelsen af overflødighed. 
Opløsning. “Jeg er alt og jeg er intet.” 
 
Og også ganske almindelig udveksling af nyheder om både det lokale, det globale og det 
universelle – med personmæssig follow-up på de seneste kulturbegivenheder i byen. 
 
I musikken er det pausen eller det tomme rum, der skaber intensiteten. Projektet har 
meget på hjerte – i sit program, med mange ord og budskaber. ‘Space’ ligger i det tomme 
rum. Dét skal projektet også vove at rumme. 
 
 
 
Pr o gr am s ki ts e 
 
• Velkomst   (10 minutter, inklusiv musik og ‘fællesdans’) 
 
• Live koncert – del 1   (15 minutter) 
 
• Aftenens øjenåbner  (10 minutter med forfatter/videnskabsmand/ 
 danser/billedkunstner/fotograf/filmskaber/etc) 
 
• Involvér dig: Speakers’ Corner   (10 minutter). 
Gå hen til et af de opstillede webkameraer og fortæl din historie  
(som lægges på youtube) 
 
• Live koncert – del 2 – ny gæsteperformance hver gang  (15 minutter) 
 
• Aftenens ørenåbner   (10 minutter med digter/teatergruppe/præst/etc) 
 
• Live koncert – del 3   (15 minutter) 
 
• Oplæsning af Rumi-digtet 'Only breath' (2 minutter) 
 
• ‘Fred være med dig’   (absolut stilhed og dæmpet lys i 5 minutter) 
 
• ‘Fred være med dig’-ceremoni og afrunding   (5-7 minutter) 
 

Sammenlagt tid:     Cirka to timer 
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Par al l el be giv en h e der  i  c y b er s pac e  
 
Space in the City begivenhederne kan kun have et begrænset publikum på måske 200 
personer per gang. Vi mener, projektets indhold har potentiale til at blive bredt ud til en 
langt bredere kreds via de elektroniske medier – radio, tv, hjemmeside, streaming og 
online tv på nettet, samt de sociale medier.  
 
Et dokumentationsprojekt, som blandt andet ender med at producere små 4-5 minutters 
videoer, som lægges på youtube.com og sidenhen opsamles i en 18 minutters 
dokumentarfilm med interviews blandet med optagelser fra arrangementerne skal være 
med til at formidle og synliggøre både nationalt og internationalt, at Danmark ikke kun er et 
land, hvor politikerne ønsker at lukke landets grænser og “holde verden ude”, men også er 
et sted, hvor der produceres denne type grænseoverskridende ideer og gennemføres 
samhørighedsprojekter, som – også på globalt plan – generelt er yderst fåtallige. 
 
 
Loc a t ion  e k sem pl er  
 
• Københavns Domkirke i Nørregade, 
København  
 
• Det Islamiske Trossamfunds moské i Odense 
 
• Synagogen i Krystalgade, København 
(Overrabiner Bent Lexner og det Mosaiske 
Trossamfund kontaktet. Afventer svar) 
 
• Århus Domkirke 
 
• Marmorkirken i København 
(Sognepræst Lea Skovsgaard kontaktet. Svar modtages i slutningen af august) 
  
 
• Islamic Centre på Nørrebro i København 
 

• Moriskan i Malmö, Sverige                                 
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• Planetariet i København (pilotprojekt) 
(Adm. Direktør Peter Sevel og Event Manager Anne Norvin kontaktet. Afventer svar) 
 
• Nusrat Djahan Moskeen i Hvidovre  
(Imam kontaktet. Afventer svar) 
 
 
 
M e di e-  o g n e tv ær ks par tn er e 
 
• Politiken 
• DR 
• Tidsskriftet Cultures  
• Tidsskriftet Gazette 
• Center for Kunst & Interkultur 
• ...Med flere! 
 
 
D et v isu el le  u d tr y k 
 
På vægge og loft er der en projicering af et 3D-agtigt galaksefoto i fortløbende, langsom 
bevægelse ind mod centrum af billedet – efter samme princip som stjernerne i 
begyndelsen af Star Wars-filmene, bare meget langsommere.  
 
Dette kobles med fire videoprojektorer, som peger henholdsvis mod nord, øst, syd og vest 
og viser himmel-horisont-optagelser, som er filmet/fotograferet i samme fire retninger. 
 
Centralt i rummet står en “sol” eller et “bål” midt på gulvet, som sender små stråler og/eller 
laserlyskegler ud i alle retninger og danner lysprikker på loft og vægge. 
 
Rummet er desuden belyst af lange rækker af store stearinlys (samt om muligt fakler eller 
små bål uden for bygningen) 
 
På en 5 x 8 meters storskærm vises autentiske naturfotos og videofilm. Ikke noget med 
videotricks eller effekter. 
 
Første sæt af 20 minutter: Stjernebilleder.  
Andet sæt af 20-minutter: Indzoom på jorden fra lille prik til planeten fylder hele skærmen.  
Tredje sæt af 20-minutter: en galaksetåge i fantastiske farver.  
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Manden med Cameraet, som står for den tekniske side af det visuelle udtryk under ledelse 
af Palle Vedel, har mange års erfaring i lignende projekter på Roskilde Festival, Images 
festivalerne, i forbindelse med kunstudstillinger, med mere. 
 
Her kan ses et australsk 3D-lysshow, som viser lidt om hvad moderne lysteknologi 
kombineret med computerkraft er i stand til: 
www.youtube.com/watch?v=6GcighIL9w0 
www.youtube.com/watch?v=fuLu1SI3wMI 
 
 
A ud io 
 
Der anvendes ikke et traditionelt PA-anlæg med to store højttalere, men i stedet 30-35 
små højttalere, som placeres rundt omkring i hele rummet og afspilles på et lydniveau, 
som ikke er højere end niveauet for et akustisk instrument.  
 
Rummets egen klang bliver på denne måde en positiv del af oplevelsen, og forstyrres ikke 
af den “grødede” resonans, som hårde stenvægge kaster tilbage, når lydniveauet er højt. 
 
 
M ål gr u pp e 
 
Vi har ikke nogen målgruppe – ud over at projektet er åbent for alle unge og voksne 
mennesker. Forventligt vil et flertal af deltagerne i projektet være i alderen 16–70 år. 
 
 
A n de t 
 
Der opstilles opslagstavle og bord til udveksling af foldere, flyers og informationer. 
 
Der opstilles et antal webkameraer (så mange som muligt) som en slags ‘skriftestole’, der 
anvendes af deltagerne til yderst kort at fortælle, hvad de har på hjerte. Klip herfra lægges 
på projektets youtube-kanal. 
 
 
Pr oj e kt et s  t eam  a f  m e dar b ej d er e i  ops tar tsf as en  
 
Projekteam på sekretariatet samt samarbejdspartnere: 
• Projektleder: Neeni Rasool, Interculture 
• Projektejer: Mik Aidt, Interculture 
• HR og udviklingschef: Niels Righolt, Interculture 
• Lyd og lyd teknik: Palle Vedel & Manden med Cameraet 
• VJ og billedkunst: Marcelo Lerer, The Secret Company 
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Grundbesætning i musik-ensemblet: 
• Mizgin: vokal 
• Pernilla: vokal 
• Tchando: vokal 
• Anders Honoré: saxofon og effekter 
• Torsten Myhre Jensen: guitar og effekter 
• Mik Aidt: Elektronik 
 
Gæstesolister i musik-ensenblet:  
• Neyfløjtenist (eks: Cahit Ece) 
• Didgeridoo-spiller 
• Indisk violinist 
• Baglama-spiller (eks: Fuat Talay) 
 
Talte ord:  
• Skiftende forfattere og digtere, præster, imamer, teologer, med flere. 
Personer som eksempelvis  
• forfatter og musiker Peter Bastian 
• forfatter Ib Michael 
• forfatter Sherin Khankan 
• politiker og forfatter Manu Sareen 
• musikeren Isam B 
• forlagsdirektør Lene Andersen 
 
 
Pr oj e kt et s  al l i an c e par tn er e 
 
• Center for Kunst og Interkultur 
• Forum for Kritiske Muslimer 
• Manyar Parwani, Instruktør og forfatter ved Zentropa Productions  
• Marmorkirken (Sognepræst Lea Skovsgaard kontaktet. Svar modtages i slutningen af 
august) 
• Synagogen i Krystalgade (Overrabiner Bent Lexner og det Mosaiske Trossamfund 
kontaktet. Afventer svar) 
• Tycho Brahe Planetarium (Adm. Direktør Peter Sevel og Event Manager Anne Norvin 
kontaktet. Afventer svar) 
• Nusrat Djahan Moskeen i Hvidovre (Imam kontaktet. Afventer svar) 
• NASA (Public Communications Office, NASA Headquarters kontaktet. Afventer svar) 
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Bilag 2: Anbefalinger 
 
 
Vi arbejder pt. på at indhente anbefalinger fra blandt andre: 
 

• Planetariet 
• Statens Kunstråd 
• Topledelsen i de fire store religionssamfund i Danmark 
• Københavns kulturborgmester 
• Københavns Domkirke 
• Det Islamiske Trossamfunds moske i Odense 
• Synagoen i Krystalgade 
• Gurdwara – Sikh tempel – i Vanløse 
• Hinduistiske templer i København 
• NASA 
• Nusrat Djahan Moskeen 
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Bilag 3:    B e s k r i v e l s e   a f   p r o j e k t d e l t a g e r n e 
 

 
 

CVer 
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Om Tchando, vestafrikansk-dansk sanger 
 
Salvador 'Tchando' Embalo er et af Danmarks største 
musikalske talenter inden for den afrikanske musik. Han  
kommer fra det lille land Guinea-Bissau i Vestafrika, hvor han  
voksede op i byen Bafatá. Født i Fulanistammen og 
omkranset af Mandinka-folkets traditioner udtrykker Tchando  
en fusion af disse to rige kulturer. 
 
I 1982 flyttede Tchando til Portugal, hvor han startede sin professionelle karriere. I 
perioden fra 1984 til 1988 boede han i Paris, hvor han fik lejlighed til at spille sammen med 
musikere fra hele Afrika samt Latinamerika. Han har i Paris medvirket ved adskillige 
pladeindspilninger. Tchando slog sig ned i Danmark i 1988 og har siden da deltaget som 
sanger og guitarist i mange forskellige sammenhænge samt arrangeret og komponeret 
musik for andre kunstnere. 
 
I 1990 medvirkede han som afro-arrangør på Hanne Boel's 'Dark Passion' album i sangen 
'Light in Your Heart' skrevet af Bernie Taupin og Martin Page. 
Debuterede med soloalbummet 'Naton' ('Gæst') i november 1992. Pladen røg direkte ind 
på World Music Charts Europes Top Ti-liste. I øjeblikket arbejder han på at færdiggøre et 
nyt album, som han har haft undervejs i otte år. Det har fået titlen ‘Ba’. 
 
www.tchando.com 
 
 
 
 
Om Pernilla Aidt, fransk-dansk sanger 
 
 
Pernilla Aidt, født 1965 i Århus, har levet af at synge siden h 
hun var 19. Men kun få af hendes landsmænd har endnu  
stiftet bekendtskab med Pernillas stemme, for hendes 
sangkarriere har udspillet sig i Frankrig. Pernilla Aidt er p.t.  
ansat som jazz- sanglærer på ‘Conservatoire Nationale de  
Region’ i Toulon, og hun har en baggrund som konservatoire- 
uddannet klassisk sangerinde. I 2002 afsluttede hun en fire-årig uddannelse på Berklee 
College of Music i USA, hvor hun fordybede sig i jazzens univers.   
 
Da hun selv begyndte at skrive musik, blev det hverken til klassisk eller jazz, men måske 
noget midt imellem – en sammensmeltning af mange stilarter, som måske bedst kan 
beskrives som et ‘soundtrack’.  
Hun har udgivet to album, ‘Serene’ og ‘Songs that dream’. 
 
www.pernilla.dk og www.myspace.com/songsthatdream 
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Om Mizgin, kurdisk-dansk sanger 
 
Mizgin blev født i bjergene i den kurdiske del af Tyrkiet. I en alder  
af to år blev hun ramt af polio. På grund af sit handicap blev hun 
tvunget til at blive hjemme og lærte at læse og skrive, før hun var  
fyldt 18 år. Musik blev hendes måde at udtrykke sig på. 
Fremtidsudsigterne i en bjerglandsby tiltalte hende ikke, så hun 
flyttede til Istanbul og snart efter til Danmark, hvor hun hurtigt 
etablerede musikalske og sociale kontakter.  
 
Mizgins personlige gå-på-mod, nysgerrighed og åbenhed har ført hende ud i store 
projekter, der handler om at bryde grænser ned og acceptere nye udfordringer. Mizgin har 
modtaget priser og legater fra blandt andre Statens Kunstråd og Dansk Flygtningehjælp, 
og hun blev nomineret til ‘Best World Track’ i Danish Music Awards 2010. 
 
www.mizgin.dk 
 
 
 
 
Om Travelog, dansk musik- og producerduo 
 
Travelog er en duo bestående af Torsten Myhre Jensen og Mik Aidt, begge er 48 år gamle 
og bosat i København. De mødtes i gymnasiet, hvor de dannede deres første band og 
blandt andet komponerede en rockmusical.  
 
Når duoen optræder live, udvider de besætningen med mellem fem og syv musikere og 
dansere, hvor de selv holder sig uden for rampelyset, mens de skaber de klangmæssige 
og visuelle rammer for koncerten. 
 
Lyden og ånden i deres musik har referencer til kunstnere i området af ‘filmisk’ og ambient 
musik som Brian Eno, Robert Fripp, Pink Floyd og Tangerine Dream, og er samtidig 
inspireret af verdensmusik-pionerer som Peter Gabriel, 1 Giant Leap og Nitin Sawhney, 
samt andre kunstnere i genrerne chill out, lounge, psy trance og vestafrikansk musik.  
 
Duoens debutalbum, ‘Balad Djemil’ fra 2007, er inspireret af en rejse, de gjorde i Sudan i 
1981. Video-koncert-showet ‘Fordi verden er større’, hvor musikken er komponeret af 
Travelog, er inspireret af musikalske traditioner fra fire kontinenter: Afrika, Latinamerika, 
Australien og Asien. 
 
www.myspace.com/travelog 
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Om Torsten Myhre Jensen, dansk guitarist 
 
Torsten Myhre Jensen er guitarist med speciale i svævende,  
meditative klangflader på elektrisk guitar, og spiller også  
akustisk guitar med et mere klassisk tilsnit.  
 
Har i 18 år været ansat som gartneritekniker, hvor han  
arbejdede med tropiske planter og sommerfugle i Trope-Zoo i København. Har tidligere 
spillet i forskellige coverbands og blandt andet i bandet Lavtasavtak, som komponerede 
eget materiale. Har rejst meget i både Afrika, Asien og Europa. 
Født i 1962 i Risskov ved Århus. 
Er far til Celina (1999) 
 
 
 
Om Marcelo Lerer, argentinsk-dansk visuel kunstner 
 
Marcelo Lerer er født i Buenos Aires, Argentina.  
I mere end 15 år har Marcelo drevet sin egen virksomhed i 
henholdsvis Barcelona og København, hvor han har udviklet design og 
kunstneriske retningslinjer for redaktionelle huse, pladeselskaber, 
designkoncerner, offentlige institutioner og meget mere. Hans 
ekspertise omfatter visuel kommunikation, kreativ idéudvikling og 
trendspotting. 
 
Han har instrueret to kortfilm: ‘On Seduction’ og ‘Alberto Gonzales – en 
buschauffør fra Buenos Aires’.  
 
Marcelos kreative vision er at se design som en helhed, hvor form og funktion – æstetik, 
erfaring og mening er en integreret del af hinanden. På den måde bliver design en 
oplevelse som både involverer og arbejder med alle sanser og fibrer i sociale situationer – 
en omfattende designvision, som han kalder Social Design.  
 
Marcelo Lerer er kreativ direktør af The Secret Company – en kreativ virksomhed som 
specialiserer sig i design management, art direction og illustration – med historier som 
kommunikerende bindeled mellem mennesker. 
 
www.marcelo.dk 
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Om The Secret Company og udstillingen ‘We Pray for You’ 
 
The Secret Company arbejder i spændingsfeltet mellem kunst, design og kommunikation. 
Firmaet ledes af Marcelo Lerer, der arbejder sideløbende med kommunikation og 
kunstprojekter og igennem flere år har designet og udgivet en tværreligiøs højtidskalender 
og collage-udstillingen ‘We Pray for You’. 
 
The Secret Company udvikler bøger, grafisk og sproglig identitet, magasiner, 
årsberetninger, brands, kommunikationsstrategier, hemmelige ture, oplevelser med videre. 
Kunderne er offentlige og private virksomheder og NGOer.  
 
The Secret Company arbejder tæt sammen med fotografer, forskere, kunstnere, trykkerier, 
oversættere og webprogrammører.  
 
www.thesecretcompany.com 
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Om Manden med Cameraet, film og lys-virksomhed 
 
Manden med Cameraet er et tværfagligt team med kompetencer inden for filmproduktion, 
kulturformidling, design, billedprojektioner og arkitekturbelysning. 
 
Manden med Cameraets grundtanke er at udfordre og forandre kulturelle 
fundamenter og konventioner. 
 
Under Palle Vedels visionære ledelse er Manden med Cameraet gennem årene blevet til 
en anerkendt, kunstnerisk platform, hvor de forskellige fagligheder og erfaringer smelter 
sammen i konkrete projekter, hvor nye udtryksformer opstår.  
 
Manden med Cameraet har i en lang årrække stået for lys- og biografarrangementer på 
Roskilde Festival. 
 
www.mandenmedcameraet.dk og www.metropolights.dk 
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Om Neeni Rasool, projektleder  
 
Forkvinde og talskvinde for Forum for Kritiske Muslimer. 
Medlem af DFUNKS Policy Group i Dansk Flygtningehjælp. 
Siden 2010 oversætter ved DFUNKs projekt “ROUTEless?” på  
Center Sjælsmark. Siden 2002 rådgiver i Kvinderådgivning ‘Ansigt til 
Ansigt’. 
 
Foredragsholder siden 1995. Emner: Medborgerskab, mangfoldighed, integration, lighed 
og religion.  
 
I 2004–2009 koordinator for menneskerettighedsundervisning i Amnesty International. 
I 2002–2003 koordinator of European RAXEN projekt i Danmark for Nævnet for Etnisk 
Ligestilling. 
I 2001 fundraiser i Amnesty International. 
I 1993-–2002 bestyrelsesmedlem af Organisationen af Pakistanske Studerende og 
Akademikere (OPSA). 
 
Uddannelse 
2004–2010: Kandidatgrad i Pædagogisk Sociologi ved Danmarks Pædagogiske 
Universitetsskole, specialiseret i medborgerskabets værdier i forhold til det moderne 
samfund og Islam/sufisme. 
 
2000–2001: Masters grad i Sociologi ved Goldsmith’s College, University of London med 
speciale i Urban Cultures, Society and Citizenship. 
 
1996–1999: Bachelorgrad i Pædagogik med minoritetsstudier, specialiseret i social 
inklusion, ved Københavns Universitet 
 
Sprog 
Dansk, engelsk og urdu: flydende tale, skrift og tale  
Dari og farsi: basal tale 
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Om Mik Aidt, leder af Interculture  
 
Siden januar 2009 leder af Center for Kunst & Interkultur, hvor  
han står for al kommunikation via nyhedsbrev og hjemmeside 
(www.cki.dk). 
 
Siden 2005 webredaktør for Freemuse, en international ytringsfriheds- og 
menneskerettighedsorganisation for musikere (www.freemuse.org).  
 
I 2010 medstifter af den journalistiske kampagne og kompetence-udviklingsprojektet 
Global takt og tone (www.globaltaktogtone.dk).  
I 2008 medstifter og medredaktør af tidsskriftet Cultures (www.cultures.dk).  
Startede i 2003 kommunikationsbureauet og konsulentfirmaet Interculture 
(www.interculture.dk) og musik- og tv-produktionsselskabet Mild Records 
(www.mildrecords.com). 
 
I 1998–2003 medlem af Center for Kultur og Udviklings bestyrelse.  
Fra 1997 til 2002 souschef for DR Rytmisk, en afdeling i Danmarks Radio, der arbejder 
med rytmisk musik på radio, tv og internet.  
 
Har siden 1987 specialiseret sig i formidling af og information om især musik, kulturel 
globalisering og kulturmøder, dels gennem 16 år som chefredaktør af musiktidsskriftet 
Djembe (1992-2008, www.djembe.dk), dels gennem foredrag, lysbilleder, film, tv-
programmer, det skrevne ord og ikke mindst radioprogrammer og musikproduktioner.  
 
Uddannet journalist i 1992 på Danmarks Journalisthøjskole.  
 
Sprog: Dansk, engelsk. Basal tale: fransk og tysk. Kendskab til: arabisk og swahili. 
 
Født i 1962 i Risskov ved Århus.  
 
Gift med Deborah Aidt og har tre børn:  Alex (2005), Mattias (2007) og Eva (2008). 
 
Mere info: www.mikaidt.dk og www.interculture.dk 
 
 


