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Urban Gardens: De er ungdomsvenlige. Blandt mange sociale fordele bringer de disse
miljømæssige fordele: reduktion af kulstofforbrug (reduceret fødevaretransport); reducere
vandafstrømning; hjælpe bestøvere; planter absorberer CO2 og forurenende stoffer og
producerer ilt; sundhedsmæssige fordele i maden og samfundsopbygningen (reduceret
stress og blodtryk).
Bytræer: Træer er allestedsnærværende og overses i byer - børnevenlige. De kan plante
dem, og det opmuntrer EDEN-forestillingen til. Træer er kraftfulde svar på varmedæmpning
(reducerer temperaturer med 8 til 10 grader og behov for aircondition), kulstof- og
forureningsbinding og iltproduktion, reduktion af vandstrømsforurening, biodiversitet og
fødevareusikkerhed. Sundhedsmæssige fordele omfatter sundere luft, psykologiske fordele,
sænkning af blodtryk og stress.
Madvalg: Forskere har bevist, at små valg gør en stor forskel. Fordi mange fødevarer med
en høj sundhedsbelastning, herunder forarbejdet kød eller rødt kød, også har høje
miljøomkostninger, kan udskiftning af 10 procent af en persons daglige kalorieindtag
reducere en persons fødevarebaserede miljøfodaftryk med over 30 procent. Ved at dyrke
det, pakke det, flytte det rundt, tilberede det og ofte spilde det, udgør
fødevareproduktionen omkring en femtedel til en tredjedel af alle årlige
drivhusgasemissioner globalt. Spis mindre rødt og forarbejdet kød, spis flere grøntsager og
frugter, reducer madspild, og hvis det er muligt… komposter.

Tre gange Grammy-vindende opera-superstjerne Joyce DiDonato har skabt den globale turné i
EDEN, hendes store koncertsal-forestilling om miljøisme. Hendes personlige engagement og
partnerskab med ITAC har lanceret en re-imagination af virkningen af   en koncertoplevelse
gennem undervisning af kunstnerledede workshops i hver by. International Teaching Artists
Collaborative (ITAC) er det verdensomspændende netværk af kunstnere, der arbejder i
samfunds- og uddannelsesmiljøer, og som har evnerne til at bringe forandringer til et samfund.
Sammen vil ITAC og EDEN Engagement afprøve en ny tilgang for at bevise, at touring kan
være et legitimt og kraftfuldt værktøj til forandring i lokalsamfund.

Byer på turen betegnes enten "Root Cities" eller "Seed Cities". Seed Cities er en 1-4 dages
begivenhed, der engagerer de unge med et af tre specifikke miljøspørgsmål; Byhaver, bytræer,
madvalg:



Undervisningskunstnere: Lea Burrows & Karen Zenia Hal Hermansen

Tid: Cirka 3 timer

Studerende: Designet til 9-12-årige

Miljøfokus: Fødevarevalg

Kunstformer: Performance + Billedkunst

Effektmålinger: Vi starter og afslutter workshoppen med spørgsmålet; Hvor mange af jer kan
lide at spise pølser? Det giver os et indblik i elevernes tanker og følelser omkring pølsen (og
kød generelt) som madvalg før og efter workshoppen. Har de ændret holdning/sind?



Eleverne får hver en pølse og bliver bedt om at beholde den gennem hele workshoppen.
De bliver guidet gennem en sanserejse med musik og en blød stemme – en slags
meditation – som kredser om pølsen. Hvordan føles, lugter, lyder det? Det vil tage dem med
på en refleksionsrejse til svinefarmene, produktionen af   pølsen og alle de
tilsætningsstoffer, den indeholder.

Vi vil meget snart introducere nøglespørgsmålet og emnet.

Hvor vigtigt er det for dig at spise kød?

Der spilles musik, og eleverne guides gennem en fysisk aktivitet. De skal bevæge sig rundt
på gulvet og stoppe i forskellige positurer med særlige retningslinjer og skabe billeder med
deres kroppe - og pølserne!

De 40 elever er inddelt i 5 grupper. Kunstnerne uddeler en inspirerende tekst til hver
gruppe, om forskellige problemstillinger omkring kød- (og pølse-) produktion. Hver gruppe
får en trinvis opgave med at lave en lille forestilling, fremsige teksten (i en mikrofon) og
skabe fysiske billeder med deres kroppe og pølserne. De 5 forestillinger vises én efter én,
uden pauser imellem. Det vil kulminere i en simpel "tilgivende-dans", guidet af kunstnerne.
Forestillingen er en manifestation af deres refleksioner over nøglespørgsmålet.
Eleverne får udleveret en lille "papirkiste", som skal klippes ud og limes sammen. De vil blive
bedt om at gøre dette uden yderligere forklaring. I frokostpausen vil kunstnerne ændre
stemningen i værkstedsrummet. Det bliver højtideligt med dæmpet lys og EDEN-musikken.
Eleverne bliver bedt om at skrive eller tegne deres sidste besked til pølsen på et stykke
papir, og en efter en placere den midt i cirklen. Hvis de føler for det, kan de bruge
mikrofonen til at sige ordene højt. Der fremsiges en farveltale til pølsen.

"Begravelsen" (beskrevet ovenfor) vil fungere som en afslutning på workshoppen. Derefter
vil der være en kort refleksion, og en version af EDEN call+responce udspilles.

Refleksionen over workshoppen udmønter sig i aktiviteten, hvor eleverne får besked på at
skrive et afskedsbrev til pølsen og dermed til deres kødvaner. Denne aktivitet vil få dem til
at reflektere over nøglespørgsmålet; Hvor vigtigt er det for mig at spise kød?

Åbning:

Velkommen:

Nøglespørgsmål:

Opvarmningsaktivitet:

Hovedaktivitet(er):
Der er 2 hovedaktiviteter, som bruger kropsarbejde, reflekterende samtaler og ritualer til at
sammensætte enkle, både humoristiske og højtidelige forestillinger med eleverne.

1.

2.

Kulminerende præsentation:

Afspejling:

VÆRKSTED





EFFEKT & EVALUERING

Målet med denne indsats er at lære om, hvilken effekt aktiviteterne har på deltagerne. Vi er
især nysgerrige efter at finde ud af, om der er noget, der tyder på, at de har impulsen til at
handle og/eller føler, at de kan gøre en forskel – dette er det høje mål for kunst-for-klima-
feltet, og vi mener, at undervisende kunstnere har en særligt stærkt bidrag til området.

Under EDEN-projektet blev undervisende kunstnere opfordret til at bruge Continuum of Impact
Guide som model, når de tænker på effekt og vurdering i deres workshops.

https://animatingdemocracy.org/continuum-impact-guide#:~:text=Animating%20Democracy%27s%20Continuum%20of%20Impact,contribute%20to%20making%20change%20happen




"Jeg vil aldrig spise en
pølse igen!"



REFLEKSIONER FRA DEN
UNDERVISENDE KUNSTNERS

På hvilke måder observerede du ændringer i dine deltageres forståelse og engagement i det
miljøspørgsmål, du valgte?

"Emnet for workshoppen var madvalg. Hver deltager blev bedt om omhyggeligt at medbringe en pølse
gennem hele workshoppen - kulminerende i skabelsen af   en performativ "pølse-begravelse" - og
hermed "provokeret" til at forholde sig til deres kødforbrug. Dette resulterede i reaktioner og udfald
som: "Jeg spiser aldrig en pølse igen!" og "min hånd lugter" osv. Disse udtalelser blev grebet af lærerne
og reflekteret over. Rapporter fra skolens lærere lod os vide, at mad valg var et snakkende emne de
følgende dage - og ikke kun mellem deltagerne, men i skolen generelt."

Hvilke udfordringer stod du over for med at skabe og facilitere din workshop?

"Det var svært at få fat i væsentlig information om datoen for workshoppen, alder og deltagerantal osv.
Det gjorde det svært at forberede det. Da det endelig skete, gik det rigtig godt - godt samspil med
både lærere og deltagere ."

Udvidede din EDEN-erfaring dit arbejde eller dine færdigheder som undervisende kunstner på
nogen specifik måde?

"Ja. Det givne emne "tvang" os til at skabe et nyt værkstedsdesign, som blev godt, men som også har
givet os idéer til forbedringer."

Awareness & Knowledge Dialogue & Discourse Attitudes & Motivation Capacity & Action Conditions, Systems, & Policies
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Før værkstedet

Efter værkstedet

1-Ingen viden
2-Nogle viden
3-vidende
4 - Ekstremt vidende

Vi gav hver enkelt undervisende kunstner til opgave at evaluere deres elever baseret på Continuum of
Impact Guide. De bedømte deres elever på en skala fra 1 (ingen viden om emnet) til 4 (ekstremt
vidende om emnet). Følgende graf afspejler Dee & Joannas observationer af deres elever.



"Under "pølsebegravelsen" blev hver deltager
bedt om at skrive et farvel-brev og læse det

højt. Det var faktisk rørende og kreative
minutter (som opsummerer, hvor svært det
kan være at ændre vaner). Efter farvelerne
sang gruppen til pølser - en smuk sang fra

deres korøvelser. Et dejligt øjeblik med
æstetisk læring."



OMKRING
UNDERVISE KUNSTNERE

Lea Burrows er uddannet scenograf fra Statens Scenekunstskole.
Hun har gennem de seneste 17 år skabt scene- og kostumedesigns til en lang række
sceneforestillinger af forskellig karakter, fra klassisk teater til dans, eksperimenterende
forestillinger, iscenesatte talks, udstillinger mm.

Siden 2018 har Lea Burrows fungeret som kunstnerisk leder af Sir Grand Lear, et producerende
teaterselskab med et socialt engagement. Sir Grand Lear skaber forestillinger, der
materialiserer sig som ceremonielle sociale sammenkomster, hvor aktuelle anliggender kastes
dramatisk op i luften, og lander i form af livlige dialoger.

Sir Grand Lear tilbyder workshops for både børn og voksne, ved at bruge scenekunstens
værktøjer til at engagere et åbent rum for kreativitet.

LEA BURROWS



www.sirgrandlear.com
www.kaleidoscopevision.org
Født 1989.
Uddannelse: Master of arts ved teater- og performancestudier 2011-2017 ved Københavns
Universitet.

Siden 2017 har Karen Zenia Hal Hermansen arbejdet som freelance produktionsleder,
fundraiser og dramalærer på flere forskellige teatre i København som Teatergrad, MÆRKVÆRK,
danskdansk, Det Flydende Teater, Cantabile 2, Scene N og +grad.

I 2018 grundlagde Karen Zenia Hal Hermansen kunstskolen +grad i samarbejde med teatret
Teatergrad. Karen fungerede som dramalærer og kunstnerisk leder på kunstskolen og skabte
flere værksteder og skuespil opført i hele Danmark.

I 2020 blev Karen Zenia Hal Hermansen kunstnerisk producer for det sociospecifikke
teaterselskab Sir Grand Lear, med ansvar for administration og kreativ udvikling. I Sir Grand
Lears interaktive skuespil bidrager Karen med sin viden og erfaring i at skabe interaktive
opgaver, der integrerer konceptet gamification.

KAREN ZENIA HAL HERMANSEN



Joyce DiDonato & Askonas Holt 
 

EDEN Engagement
Sophie Dand, Rachel Walters

 
International Teaching Artist Collaborative (ITAC)

Madeleine McGirk, Eric Booth, Aislinn Ryan
 

ITAC's EDEN Engagement Project Manager & Packet Design
Katie Rainey

 
Teaching Artists & Curriculum Design

Lea Burrows & Karen Zenia Hal Hermansen
 

Choir
A collaborative youth choir with children from Kærbyskolen and Nørholm Skole.

 
Education Partners

Tecwyn Evans, Andreas Mathew 
 

Concert Venue
Musikkens Hus

ANERKENDELSER


