Sluttrapport ang extramiddel-prosjektet:
MENNESKER ---,SOM DU OG JEG! (Proffene)
VI SØKTE OM Å FÅ TILDELT MIDLER TIL Å LAGE OG OPPFØRE EN FORESTILLING AV
OG MED UTVIKLINGSHEMMEDE OG LEDERE.
«PROFFENE» VILLLE LAGE EN FORESTILLING MED MUSIKK DER VI TAR OPP
SENTRALE ETISKE PROBLEMOMRÅDER RUNDT BEGREPET : ”MENNESKEVERD ” !
DENNE FORESTILLINGEN HAR VI OPPFØRT RUNDT OMKRING PÅ SKOLER M.M. I
BERGENS-OMRÅDET !! PROSJEKTETS ARBEIDSTITTELEN VAR: ”MENNESKER -- ; SOM
DU OG JEG????”
Musikk, humor og livsglede har vært en rød tråd gjennom det hele!
Vi har lagt musikk/tekster og sanger selv.
Vi har blitt mottatt meget positivt på skolene og responsen har vært meget positiv. Vi
har fått meget gode evalueringer fra alle skoler vi har vært på!
Vi har også fått spilt inn en CD med sanger til forestillingen. Disse sangene vil vi spre
rundt slik at positive holdninger til utviklingshemmede kan fremmes. Vi har fått meget
positive omtaler av sangene våre og de har blitt delt til mange innen målgruppen.
Utviklingshemmede/ mennesker med lærevansker med ledere har opptrådd for barn i
skolealder som vi har hatt som målgruppe .
Vår metode har vært å gi lærdom gjennom musikk m egne tekster og opptreden der
skolebarn får se at disse musikerne kan utføre noe genuint og at de er en stryke for vårt
samfunn! Vi har opptrådt på div barneskoler.
Vi har blitt meget godt mottatt og tilbakemeldingene fra skolene har vært meget
positive. Man sier at sangene våre har hatt en positiv virkning på deres uttalelser og
holdninger til mennesker som er annerledes .
Noen av sangene er også blitt spilt i radio.
Sangene er også blitt brukt videre i undervisningen på skolene.
Sangene er også blitt lagt ut på Spotify mm.
Prosessen med innspilling av sanger og deretter opptredener på div skoler har også
virket meget lærerikt og har vært nyttig også for de utviklingshemmede som har vært
med!!
Dette har vært et lærerikt og meget nyttig prosjekt for oss i Proffene og vi har sett at det
går an og påvirke ungdom til å se at utviklingshemmede er positivt og naturlig for et
godt samfunn .
Vi har lyst til å fortsette opptreden våre på skolene, men også vise forestillingen på
videregående skoler og høgskoler.
CDen vi har laget ved dette prosjektet heter :"Lyset finner fram" og den er nå lagt ut på
Spotify.
Proffene takker for å ha fått midler til dette prosjektet som har fått så mange gode
tilbakemeldinger og fått laget en CD som blir værende for alltid!!
Vennligst: Trond Nordvik, 22.09.18

