


TRAMPOLINHUSET 
– Et mødested for asylansøgere, danskere og alle andre! 
En effekt af den danske asylpolitik, er at man gennem arbejds-, studie- og integrationsforbud skaber en 
klasse af individer, som mod deres vilje bliver gjort til klienter og modtagere af statslige ydelser.   
Mødet mellem danskere og asylansøgere bliver vanskeliggjort og vi forbliver fremmede overfor 
hinanden. 
TRAMPOLINHUSET vil demonstrere, hvordan et permanent non-profit asylansøger- og brugerstyret 
kulturcenter kan fungere. 
Et sted for alle flygtninge uanset juridiske status og for alle danskere, der ønsker en bedre og 
mere human asylpolitik.  
Husets grundprincipper er integration, læring, udveksling, netværk og gensidig respekt. 
Har du idéer, meninger eller er du bare nysgerrig, så kom ned i TRAMPOLINHUSET. 
Alle er velkomne!                                                           
                                                                                           Debatter, café, folkekøkken, 
                                                                                           Foredrag, film, frisørsalon,  
                                                                                           undervisning mm.. 
 
TRAMPOLINHUSET 
Kunstakademiets udstillingssted 

Galleri Q 

Peder Skrams Gade 2 
1054 København K 

 

 

 

 



TRAMPOLINHUSET – test site for et brugerstyret værested for asylansøgere 
Et forslag fra Asyl Dialog Tanken  

TRAMPOLINHUSET er et midlertidigt aktivitetscenter og mødested for asylansøgere og danskere, som 
oprettes i Kunstakademiets udstillingssted, Q-Space, i perioden 5. – 15. marts 2009. Formålet er at 
bruge Q-space til at teste nogle af de idéer, som Asyl Dialog Tankens deltagere har udviklet sammen. 

Asyl Dialog Tanken består af studerende fra Kunstakademiet, Arkitektskolen, Den Sociale Højskole, 
Journalisthøjskolen og beboere fra asylcentrene Kongelunden, Sandholm og Avnstrup. Gennem tre 
uger har denne gruppe arbejdet på at udvikle forslag til forbedring af asylcenterbeboernes muligheder 
for at skabe en meningsfuld hverdag, mens de venter.  

Baggrund: Det er en bi-effekt af den danske asylpolitik, at man gennem arbejds-, studie- og 
integrationsforbud skaber en klasse af individer, som mod deres vilje bliver gjort til klienter og 
modtagere af statslige ydelser. Asylansøgerne ville i de fleste tilfælde foretrække at bidrage til 
samfundet med deres arbejdskraft. Udover at asylpolitikken forårsager isolation, fattigdom og 
handlingslammelse blandt asylansøgerne, er det også problematisk, at den almindelige dansker 
opfatter asylansøgerne som klienter og modtagere, frem for potentielle kolleger og bidragsydere. I 
dagens Danmark lever hundredvis af afviste asylansøgere som statsløse uden rettigheder, idet de 
hverken kan få ophold i Danmark eller rejse hjem til et usikkert hjemland.  

Idé: Vi vil teste forskellige idéer med henblik på at etablere et permanent TRAMPOLINHUS andetsteds 
i København. TRAMPOLINHUSETs formål er at demonstrere, hvordan et permanent asylansøgerstyret 
kulturcenter kunne fungere. TRAMPOLINHUSET skal være en privat, non-profit og brugerstyret 
institution, som accepterer alle flygtninge uanset deres juridiske status, og som via sin centrale 
placering i København skaber mulighed for, at almindelige danskere kan mødes med 
asylcenterbeboere og omvendt. Husets grundprincipper er integration, læring, udveksling, netværk og 
gensidig respekt. TRAMPOLINHUSET er asylansøgernes mulighed for at organisere og præsentere sig 
selv, opbygge og udvikle relationer til det danske samfund og få kontrol over en platform, hvorfra de kan 
oplyse danskerne om deres situation. TRAMPOLINHUSET betragter hvert menneske som en værdifuld 
ressource, ikke som et offer. TRAMPOLINHUSET inviterer alle relevante græsrodsbevægelser til at 
deltage i organiseringen af huset. 

Installationer:  

• Cafe/spisekøkken (ledet af asylansøgere og studerende/aktivister) 
• Installationer, der visualiserer asylansøgningsprocessen(skabt af aktivister og asylansøgere) 
• Frisørsalon (mange asylansøgere har taget denne uddannelse, men må ikke praktisere den) 
• Udstilling: fotoserie af det gamle kulturhus på Christianshavn (fra asylansøgernes egne arkiver)  
• Åben udstilling (asylansøgere kan vise deres kunstneriske produktioner) 

Aktiviteter: 

• Auktioner, der skal rejse penge til husets drift (produkter, som ADT har produceret, samt 
donerede objekter sættes til auktion)  

• Avisredaktion Hus Forbi (et af Asyl Dialog Tankens vigtigste projekter er redaktionen, som skal 
udgive et demonstrationsnummer af en ny asylansøgerdrevet avis, skrevet af asylansøgere 
med hjælp fra professionelle journalister, henvendt til alle, der bor i Danmark) 

• Børnepasning og børneaktiviteter (for at give asylfamilier med børn mulighed for at bruge huset 
sammen) 

• Danskundervisning (frivillige lærere tilbyder danskundervisning til de asylansøgere, som ikke 
må modtage undervisning gennem Røde Kors) 

• Filmforevisninger (relevante dokumentarfilm og videoer fra Asyl Dialog Tankens video 
workshops)  

• Foredrag, debatter og koncerter (af både asylansøgere og danskere) 
• Guidede ture til asylcentrene (asylansøgere arrangerer guidede ture til deres eget center) 
• Læseklubber (frivillige deltagere læser og diskuterer romaner og faglitteratur)  
• Mentor-netværks (som tager udgangspunkt i asylansøgernes professionelle baggrund) 
• Retshjælp (frivillig advokatbistand i enkeltsags asylretsspørgsmål) 
• Video workshops (frivillige studerende fra Kunstakademiet underviser i redigering og video 

produktion) 



 
Program for Test Site: Trampolinhuset  
Et asylansøger drevet kulturhus startet af Asyl Dialog Tanken (ADT) 
 
 
Trampolinhuset er åben i perioden 5. marts-15. marts i Galleri Q.  
Åbningstiden er mandag – søndag fra 11:00-20:00, undtagen på åbningsdagen. 

Vores café er åben i hele perioden. 

Der er et Børnehjørne, hvor børn kan leje. Når Børnehjørnet er åbent vil der være en voksen til at passe børnene.  
De specifikke åbningstider kan ses i programmet.  
 
Alle events og aktiviteter er gratis og åbne for offentligheden. 
 
 
 
Torsdag 5. fra 16:00-21:00 ÅBNING 
16:00  “Elsas kaffe og små kager”  
 ADT deltager Elsa serverer sin eftermiddagsspecialiteter 
 
17:00 Åbningstale 
 ADT deltagere vil tale om Trampolinhuset 
 
17:30 “Hvor meget tjener du på en uge?” 
  Performance af ADT deltager Nabil 

18:00  Åben mikrofon 
  Adskillige ADT deltagere vil spille/synge/fortælle 
  Herefter er mikrofonen åben for publikum 
 
Fredag 6.  
13:00-14:00 Pressekonference på ADTs eget magasin 

Et magasin om asylsager produceret af ADT deltagere, som tillader fuld ytringsfrihed 

15:00-18:00 Skønheds & Frisør Salon 
Kom forbi og få en “betal-som-  du-vil” klipning og make-up af certificerede ADT frisører 

16:00-18:00 Juridisk rådgivning 
Kom forbi og få individuel rådgivning om din asylsag af professionelle jurister og advokater 

• Børnehjørnet er åbent fra 14:00-16:00. Der vil være film for børn fra 16:00-18:00 
 
Lørdag 7. 
14:00-17:00 Asyl; hvornår, hvorfor og for hvem? 
  Åben politisk debat med ADT deltagere i panelet sammen med specielt inviterede gæste fra  
  regeringen, oppositionen, foreninger, kirker og mange andre organisationer og private   
  initiativer. Vi inviterer alle til at deltage i denne debat 
 
17:00-18:00 Åbent køkken 
  Vi serverer gratis mad efter debatten 

18:00-20:00 Åben danseklasse 
Instruktør Indira Gomez giver danseundervisning til alle  

• Børnehjørnet er åbent fra 14:00-19:00 
 
Søndag 8.   
12:00-15:00 Loppe og Bytte Marked & Bring-en-Kage Dag 

Medbring ting som du gerne vil sælge, donere eller bytte til noget andet 
Dette er din chance for a lave en god handel. Efter marked er der kage og kaffe. Så medbring en kage 
og din familie! 
Hele profitten vil gå til realiseringen af et permanent Trampolinhus i Kbh. 
  

15:00-16:00   Speakers Corner 
  Mikrofonen er åben for alle 

16:00-17:00  “Flygtninges Liv” 
  En performance af ADT deltagere James & Crew 

• Børnehjørnet er åbent fra 12:00-17:00 

 



Mandag 9. 
10:00-16:00 Video workshop: Første dag 

En 3 dages workshop af Søren Hiorth. Den første dag vil Søren give en kort introduktion til den basale 
brug af video kameraer, vise film og diskutere ideer til at lave kort film. Den anden og trejde dag vil du 
filme og klippe i grupper. Alle er velkomne til at deltage i denne workshop.  
 

 
19:00-21:00 Arabisk for begyndere 
  Lærer Shukri Mustafa Aljojo  

• Børnehjørnet er åbent fra 10:00-16:00 og 19:00-21:00 

 

Tirsdag 10.  
10:00-16:00 Video workshop: Anden dag 

11:00-14:00 Læsegruppe med ADT deltager Tone 
Sammen læser vi filosofiske tekster om konceptet omkring lejre og menneskerettigheder. 
Tekster bliver uddelt. Forberedelse er ikke nødvendig 

19:00-21:00 Film fremvisning og foredrag af ADT deltager Otman 

• Børnehjørnet er åbent fra 10:00-16:00 til 19:00-21:00 

 
Onsdag 11.  
10:00-16:00 Video workshop: Tredje dag 

• Børnehjørnet er åbent fra 10:00-16:00  

 
Torsdag 12.  
14:00  Guidet tur til Asyl Center Sandholm  

Vi mødes foran Galleri Q og sammen tager vi tog til Center Sandholm, hvor ADT deltagere vil guide os. 
Turen inkluderer middag I cafeteriaet. Alle er velkomne, du skal bare tilmelde dig ved at ringe til ADT 
deltager Ester på +45 28 69 20 88 inden den 10. marts. Pris: Den guidede tur er gratis men gæster skal 
betale deres egen transport og middag (25 kr.). Der er plads til 10 personer  i gruppen.  
Anslået varighed: 5 timer 
 

15.30.1.1 Guidet tur til Asyl Center Kongelunden 
Vi mødes foran Galleri Q og sammen tager vi bus til Center Kongelunden, hvor ADT deltagere vil guide 
os. Alle er velkomne, du skal bare tilmelde dig ved at ringe til ADT deltager Ester på +45 28 69 20 88 
inden den 10. marts. Der er plads til 10 mennesker i gruppen.  
Anslået varighed: 3-4 timer 

 
Fredag 13. 
16:00-18:00 Juridisk rådgivning 

Kom forbi og få individuel rådgivning om din asyl sag af professionelle jurister og advokater 

18:00-20:00 Spilleaften 
  Hæng ud og spil skak, backgammon og kort 

Fodboldturnering 
Team ADT møder et københavnsk team. Det præcise tidspunkt vil blive annonceret senere 

• Børnehjørnet åbent fra 16:00-18:00 

 

Lørdag 14.   
14:00  Demonstration af “Folkelig bevægelse mod tvangsudvisninger af irakiske asylansøgere”.  
  Info på: http://debat.modkraft.dk/read.php?7,143354,143354    
 
17:00-20:00 Filmfremvisning  

“Nice to meet you” af Fenar Ahmad, 2006 
Uddrag fra “We’re saying what you’re thinking” af Johan Tirén, 2005/2007 

 
Søndag 15  
12:00-15:00 Hvordan bliver Trampolinhuset permanent? 
  Vi diskuterer hvordan et permanent Trampolinhus etableres. Kom og deltag i den offentlige  
  debat med specielt inviterede gæster 
 
15.30-18:00 Åbent Køkken & “Elsas kaffe og små kager” . Musik og chill-out • Børnehjørnet åbent fra 12:00-16:00 
 
 
 



 

TRAMPOLINHUSET 
PEDER SKRAMSGADE 2, GALLERI Q 
1054 KBH K 
 
 

 
 
www.trampolinehouse.dk 
 
trampolinehouse@mail.com   
 
Telefon: 20 49 00 66 
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