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I januar måned 2012 starter, hvad
der skal vise sig at blive både en dan-
nelsesrejse og et eventyr for tre unge
danskere og tre unge sydafrikanere. I
Danmark påbegyndes intensive for-
beredelser til Filmklubprojektet på
DaBUFs hovedkontor på Tagensvej i
København. Basserne og kaffen står
klar på bordet, da vi møder ind til ad-
skillige møder med formanden, Tina.
Projektansøgningen bliver læst grun-
digt igennem, og vi gennemgår hele
forløbet, så godt vi kan.

På samme tid, 14.000 km længere
sydpå, i et lille kontor på Jan Smuts
Avenue i Johannesburg mødes tre un-
ge sydafrikanere med projektmana-
ger, France, og den sydafrikanske
projektleder, Benjy. Her er de prakti-
ske forberedelser i fuld gang, eller det
burde de i hvert fald være. Der skal
både findes bolig til de seks ung-
domsledere, lægges en slagplan for
de kommende 6 måneder og vigtigst
af alt, de tre sydafrikanske unge skal
have styr på deres visum, så deres
rejse til Danmark kan blive en reali-
tet.

Knas i kommunikationen
I begge organisationer arbejdes der,
eftersigende, på højtryk, men i Dan-
mark øges bekymringerne og ner-
vøsiteten i takt med, at kommu-
nikationen mellem de to organisatio-
ner gradvist forringes. Kommunikati-
on er tilsyneladende en STOR
udfordring for vores sydafrikanske
samarbejdspartnere fra ACC (African
Cultural Center). Vi må flere gange
lægge øre til undskyldninger om, at

internettet endnu en gang svigter, el-
ler at der ikke er taletid på telefonen.
For første gang oplever vi på egen
krop den sydafrikanske arbejdsmen-
talitet og afrikanernes forhold til de-
adlines. En tendens, vi hurtigt indser,
vi lige så godt kan vænne os til. Ud-
trykket omtales af mange som ”Afri-
can Time”, og det skal vise sig at være
et udbredt fænomen i Sydafrika. I
lange perioder hører vi ikke en lyd fra
vores sydafrikanske partnere, og
spørgsmål som: ”Har vi et sted at bo
i Sydafrika?”, ”kommer sydafrikaner-
ne rent faktisk til Danmark?”, og ”bli-

ver projektet i det hele taget til no-
get?”, begynder at trænge sig på. 

Sydafrikanere i Danmark
Svaret er heldigvis JA. Vores sydafri-
kanske kolleger ankommer i hvert
fald til Kastrup Lufthavn en kold fe-
bruardag, og første del af projektet
skydes i gang.

Den første uge i Danmark går med at
lære hinanden at kende og opbygge
venskaber. I den anledning viser vi
sydafrikanerne en masse danske se-
værdigheder: Vi besøger bl.a. Rosen-

borg Slot, Eksperimentariet, Louisia-
na og Christiania. Efter en god og ud-
fordrende uge i København drager vi
sammen af sted til Haslev for at del-
tage i DUFs ungdomslederkursus.
Gennem diverse workshops opnår vi
en fælles forståelse af projektet. Vi får
en masse redskaber, som vi gennem
de næste 5 måneder gør godt brug
af. For eksempel viser kurserne i kon-
flikthåndtering, præsentationsteknik,
retorik, budget planlægning og social
media management sig at være
gavnlige. 

Efter de to uger føler vi os rystet godt
sammen og rustede til jobbet som
youth leaders (YLs), og samtidig be-
gynder spændingen og forventnings-
presset så småt at melde sig.

Lokale oplevelser
Men før vi skal vende vores næser
mod det sydafrikanske, skal den sid-
ste uge i Danmark tilbringes i mere
rolige omgivelser. Efter to ugers hårdt
og intenst forberedelsesarbejde med
uendelige timers undervisning tager
vi ”hver vores” sydafrikaner under ar-
men og rejser hjem til vores familier i
henholdsvis Viborg, Odense og
København. Her introduceres de for
arbejdet ude i de lokale filmklubber,
hvor de deltager i bestyrelsesmøder
og filmvisninger. 
Fyldt til randen med nye indtryk fra
den intensive første måned af projek-
tet, går turen i samlet flok til Johan-
nesburg, Sydafrika. 

Endelig i Afrika
Udmattede efter et døgns rejse an-
kommer vi spændte til de nye omgi-
velser, hvor vi skal tilbringe de næste
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5 måneder. Her er 30 grader varmt,
og vi skal bo i et kæmpe hus med
pool og vilde kaniner i haven. Alt er
overvældende. Vi er alle taget ud af
vores trygge, vante rammer, og even-
tyret kan NU for alvor begynde! 

Den første måned flyver af sted med
adskillige møder og introduktion til
projektet, sammensat af Benjy og
France. Endvidere tager vi på team-
buildingtur i en safaripark med det
formål at lære hinanden bedre at
kende og opleve Sydafrikas største
turistattraktion: de vilde dyr. 

Frustrationerne hober sig op
Efter en måned på kontoret begyn-
der vi så småt at mærke frustration
over den måde, man fra sydafrikansk
side kører projektet på. Efter det vel-
lykkede DUF-kursus i Danmark be-
gynder vi alle at miste det overblik,
som vi sammen havde dannet os in-
den afrejsen. Vi ønsker brændende at
komme ud og møde de mennesker,
vi skal arbejde sammen med, og få
et indtryk af, hvordan livet og hver-
dagen forløber i en fattig Township. Vi
vil have løsnet tøjlerne og lukkes ud i
Johannesburgs gader. Efter en måned
spækket med diverse møder, ”testop-
gaver” og en enkelt filmvisning (af-
holdt af Benjy), savner vi at mærke
tillid og tiltro fra vores sydafrikanske
projektmanager og leder. Vi føler
nemlig alle seks, at vi er dygtige nok
til selv at klare mange af de opgaver,
projektet byder på, og vi længes efter
praktisk arbejde og at komme ud og
gøre en forskel i de Townships, som
filmklubberne skal etableres i.

Jord under neglene
Da vi tager hul på april måned, påbe-
gyndes forberedelserne til de works-
hops, vi skal holde for alle de
filmklub-interesserede. Det er den
større gruppe af folk, som ACC har
haft mere eller mindre regelmæssig
kontakt med siden 2010, hvor Tina
og Flemming besøgte landet og af-
holdte de første workshops og

filmvisninger. Endelig får vi mulighed
for at planlægge og få lidt jord under
neglene så at sige, og vi begynder ar-
bejdet i de selvvalgt inddelte hold:
- Communication, Marketing 

and Publicity. 
- Event and Project Management.
- Cinema for Development. 

Vellykkede workshops
Vores workshops afholdes med stor
begejstring for 60-70 deltagere i
starten af maj, og viser sig i den grad
at være en KÆMPE succes. Gennem-
snitsalderen på de fremmødte er ca.
20 år, men spænder helt fra 17-60.
Mange har taget fri fra arbejde for at
komme og deltage. De fleste har dog
ikke noget arbejde eller en skole at
passe. Mange bliver så engagerede,
at de har lyst til, for alvor, at arbejde
frivilligt og dermed oprette filmklub-
ber i Johannesburg. Efter fem dage
med workshops har vi fået dannet os
et overblik over de ni eksisterende
klubber, vi derfra kan arbejde videre
med. Selv er vi stolte - nærmest eu-
foriske - efter den oplevelse, og ikke
mindst for den succes vores arbejde, i
kontakt med de unge, har været. 

Bestyrelsesmedlemmer 
oplæres
Det er nu lykkes os at oplære en mas-
se unge mennesker i, hvordan man
kører en organisation (filmklub). Ud-
gangspunktet var, at ni fra hver klub
(hvert område) skulle deltage i
workshoppen. De ni deltagere blev så
opdelt i tre grupper, som hver deltog
i en af de tre ovennævnte ”fokus-
workshops”. Disse ni unge skulle så
være med til at forme og eventuelt
udgøre bestyrelsen. Ved at give tre
deltagere fra hver klub undervisning i
disse væsentlige områder af organi-
sations- og filmklubarbejde, ville de
være rustet til at udgøre en bestyrel-
se. De tre forskellige workshops gik
bl.a. i dybden med intern og ekstern
kommunikation, markedsføring og
branding af klubberne, projekt- og
organisationsstyrring, planlægning af

diverse arrangementer, der kan rela-
teres til film og endelig udvælgelsen
af film med fokus på samfundet. 

Ingen toiletter, ingen strøm
Projektets næste skridt og juni måned
var domineret af klubbernes første
selvafviklede filmvisninger. Inden dis-
se kunne finde sted, var det forventet,
at klubberne først afholdte en gene-
ralforsamling og valgte en bestyrel-
se. Vores rolle som YLs i denne proces
var at tage ud til de enkelte klubbers
møder og observere - samt hjælpe
dem med det store arbejde, der ligger
i at opstarte en filmklub. På den må-
de fik vi hurtigt dannet os et overblik
over de enkelte klubbers særlige ud-
fordringer såvel som potentialer. Dis-
se var meget forskellige fra område
til område. Nogle steder havde klub-
berne nogle basale mangler som for
eksempel strøm, toiletfaciliteter eller
bare et sted at være. Andre klubber
havde svært ved at samle nok enga-
gerede frivillige eller få et publikum.
Og nogle havde bare skide godt styr
på det hele! 

Særvisninger og stress
På opfordring af vores projektmana-
ger, France, afholdte vi (ACDC Office)
sideløbende med klubbernes filmvis-
ninger en række særvisninger i andre
områder af Johannesburg med henblik
på at gøre endnu flere opmærksomme
på vores arbejde, og dermed for-
håbentlig engagere endnu flere unge
mennesker i filmklubarbejdet. 
Denne periode var derfor utrolig pres-
set. Vi arbejdede nærmest i døgndrift i
et forsøg på at nå både at overvære
alle klubbernes arrangementer, samt
planlægge og afholde vores egne. 

Trods stress og jag viste denne perio-
de sig samtidig at afspejle resultatet
af vores store arbejde med de unge,
hvilket var med til at holde gejsten
oppe.

Nogle klubber havde mere succes
end andre. Sådan vil det vist altid

være, men en tydelig tendens var, at
de steder, hvor der var lagt det største
stykke arbejde, var der klart størst
succes.

Den skrappe vinter var dog en uven-
tet udfordring. Sydafrikanere går me-
re eller mindre i hi om vinteren, og
det kan derfor være svært at lokke
dem til arrangementer. Heldigvis var
mange af klubberne meget kreative;
de solgte eller gav bl.a. varm te, kaf-
fe og hjemmebagt brød til fremmød-
te tilskuere. 

Evaluering
Efter mange ugers filmvisninger fik
vi os nogle tiltrængte fridage, bl.a.
med besøg fra Danmark. Juli måned
gik med at planlægge og afholde en
evalueringskonference. Her fik vi
endnu en gang muligheden for at
sidde sammen med klubberne og
gennemgå de sidste måneders inten-
sive stykke arbejde. Vi spurgte ind til,
hvad de havde lært, hvad de selv sy-
nes, de kunne gøre bedre, og vigtigst
af alt, hvad fremtiden skulle bringe i
forhold til deres klub.

Som det allersidste afholdte vi i sam-
arbejde med klubberne en stor pres-
sekonference fredag den 10. august,
hvor vi officielt præsenterede projek-
tet for offentligheden. Dagen blev
startet med en optræden i den syda-
frikanske version af ”Go’morgen
Danmark”, hvor godt fem millioner
mennesker følger med. Senere på
dagen til selve pressekonferencen
blev de fem måneders arbejde, for-
målet med klubberne og en plan for
fremtiden fremlagt. Yderligere var
fem såkaldte ”model klubber” præs-
enteret; klubber, der havde formået
at skabe et solidt fundament. Et fun-
dament, der forhåbentlig vil være
med til at danne spiren for et vidtfav-
nende og velfungere Sydafrikansk
filmklubeventyr.

To be continued…


