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Kom og vær med til de lokale 
fortællinger. Der vil være 
mulighed for at skabe din 
egen fortælling i samarbejde 
med os. Du kan også læse 
andres fortællinger - om 
Nørrebros Blågårds Plads. 
Her kan du få indsigt i 
pladsens betydning for de 
lokale, og det fællesskab der 
er omkring Blågårds Plads. 

 

Hvem er vi?  
I samarbejde med Blågårdens 
kulturhus er vi fem 
pædagogstuderende fra 
Københavns Professionsskole på 
Carlsberg som under vores valgfag 
“Social innovation og 
entreprenørskab” har valgt at 
starte et projekt kaldet ”Blågårds 
Fortællinger”. 
 

Det har vi for at give en platform til 
mennesker på Nørrebro og omkring 
Blågårds plads, da vi ønsker at nedbryde 
stereotype og fordomsfulde antagelser og 
fremskynde et mangfoldigt og 
inkluderende menneskesyn. 

Vi ønsker at høre en masse historier fra 
området, om menneskers hverdag, om 
deres succes og deres udfordringer. Hvad 
møder I af fordomme?  

 Derudover er vi interesserede i at høre om 
de lokales brug af kulturhusene, såsom 
Blågårdens Bibliotek, Støberiet, 
Korsgadehallen, Kapelvej 44, Folkets Hus 
m.m. Hvordan bruger I de forskellige 
kulturhuse? Hvad skal der til for, at I ville 
benytte jer af kulturhusene? Hvad mangler 
der af fællesskaber på Nørrebro? 
 
 

 

 

Info om 
udstillingen 

 
Hvis det ovenstående har 
vakt interesse hos dig/jer, 
kan du/i se vores udstilling 
på Blågårds biblioteket fra 
d. 9/04-2021.  

Mangfoldige 
fortællinger 

 
skrevet af: Sarah, Emil & Leila  

 
overfor det vi ikke 
forstår. Som aldrig før 
ses der hadfyldte 
kommentarer og et 
polariserende sprog på 
sociale medier. Dette 
ønsker vi at bidrage til 
at gøre et opgør  
imod ved brug af 
historiefortællinger.  
 
Vi ønsker at skabe 
dialog, og 
medborgerskab mellem 
Nørrebros beboere, og 
de kulturtilbud der er i 
området. Netop for at 
finde ud af, hvordan de 
mennesker der føler sig,  
 

 

 
marginaliserede kan 
inddrages og blive aktive 
i de lokale kulturtilbud 
på blågårds plads. 

 

Nørrebro er kendt for at 
være københavns mest 
mangfoldige bydel, hvor 
du kan finde alle typer af 
mennesker. Vores 
projekt udfoldelse har 
bestået af ugentlige 
workshops, der er åbne 
for alle, her kommer du 
med på en rejse hvor du 
vil opdage sider af 
Nørrebro og de 
mennesker  
 

der bor her, som du 
måske ikke har set før. 
 
Nørrebro og de 
mennesker der bor her, 
som du nok ikke har set 
før. I disse tider foregår 
meget af vores liv online- 
grundet corona, hvilket 
kan være medvirkende 
til, at vi sidder bag en 
skærm og bliver 
fordømmende  
 

  

Jeg kommer fra Polen og kom til Danmark for 8 år siden. Fordi jeg havde problemer med min gamle 
chef, han snød mig økonomisk. Jeg bor på toilettet her på blågårdsplads og jeg har hold til her længe, 
der er mange problemer når man er hjemløs og især når man så også er her illegalt. Jeg arbejder for 
hus forbi og sælger dagligt aviser hernede ved nettoen. Jeg har mange venner på blågårds plads og 
jeg nyder også meget at høre musik fra min højtaler. -Gekko  
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