Projekt afslutning for ”Amager møder Kairo på gulvet”
Det var projektets mål:




I fællesskab at udvikle innovative, fysisk og publikumsinddragende teatertilgange og platforme
både på Amager men også i Egypten
At gøre den internationale skole på Amager mere synlig, både for Amarkanerne, men også for
omverden.
At bygge bro og fremme langsigtede relationer, netværk og udveksling.

Det at vi har taget studerende med fra The Commedia School, har vist sig at være en
gevinst på flere måder. Der er skabt netværk og venskaber, som der rækker udover at to
kunst institutioner. Styrken er at det ikke kun bliver brobygning mellem institutioner, men
også den personlige relation. Relationer der rækker langt ind i fremtiden. For at bruge et
Egyptisk billede, så har Nilen ikke kun en bro, den har mange. Men der er også opbygget
en relation til nye publikummer på Amager, og The Commedia School har nu mange flere
lokale likes på vores Facebook page, men har også lavet en lokal mailings liste for
nyheder.
Vi har opført to forestillinger i Egypten, en på Nahda Art School egen scene og en i en
flygtninge lejr. I Danmark er den ligeledes opført 2 gange, en på The Commedia School og
en i glas salen på Kvartershuset. Vi har planer om at opføre den flere gange, og AØLU vil
forsat blive krediteret.
I Egypten spillede vi for ca 200 og i Danmark for ca 80 publikummer. Vi fik blandt andet en
del fra Amager som ikke kendte skolen i forvejen, men havde læst om den i Amagerbladet
eller set den på facebook.
Links til omtale:
https://www.amagerbladet.dk/amagerkansk-og-egyptisk-teatersamarbejde/
https://www.e-pages.dk/nmamagerbladet/526/
https://www.dedi.org.eg/blog/theatrical-performance-by-artists-from-7-countries-in-cairosponsored-by-the-danish-egyptian-dialogue-institute/
Tjek os på vores facebook side: https://www.facebook.com/thecommediaschool/
Vi var i tv i Egypten:
https://www.youtube.com/watch?v=euTxpr4xsCg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=l05bZYtMaTA&feature=youtu.be
Derudover er der ved at blive lavet en mindre dokumentar på ca 10 minutter. Vi vil sende
den når den er færdig.

I forhold til at kommer i de nationale aviser her hjemme, har det været lidt op ad bakke, mn
jeg er stadig i dialog med Kristeligdagblad angående en artikel.

