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ART BEYOND BORDERS I BERLIN
Kunstprojektet 2010-2011 sluttede med en
fantastisk tur til en af kunsthovedstæderne i
verden. Berlin er en venskab by, som Gladsaxe
Kommune samarbejder med. Byen Berlin
repræsenterer mange af verdens mest berømte
kunst, arkitektur og verdenshistorie, som er
meget vigtig for udviklingen i Europa i dag.
Værebro Rådgivning, SSP, Social og
Sundhedafdelingen, det International
Sekretariatskontor i Gladsaxe Kommune, Værebro
Fritids- og Ungdoms Klub sammen med Søborg
Sports Klub har sponsorere et projekt, der
fokuserer på at bringe de unge piger i vores
samfund sammen fra forskellige etniske grupper
gennem kunst og kulturudveksling.
Opbygningen af postive ungdomsaktiviteter for
pigerne vil gøre dem i stand til at lykkes i
fremtiden, og opbygge stærke netværker på alle
områder i deres liv. Det ét årige lange
kunstprojekt har resulteret i skabelsen af mere
forældrekontakt og en meget homogen
pigegruppe i Værebro.
Dette har overordnet haft en postive indflydelse i
Værebro blandt de unge og har fanget
opmærksomheden hos andre piger i vores
område!
Alle pigerne har skrevet dagbog om deres
spændende oplevelser i Berlin. Nogle af de
interessante steder vi besøgte var Berlinmuren,
jødiske mindesmærke, Museum for Moderne
Kunst, de gamle ministerielle bygninger,
undergrundsbaner, cafe, rejseledere, og folk fra
hele verden. Vi håber, at du nyder vores historier
om Berlin!

Vi gerne sige tak til alle de fantastiske
mennesker i vores venskab by Berlin og i

KUNSTMUSEET
NEUE NATIONALGALERIE
POTSDAMER STRASSE 50
BERLIN
TLF (+49) (0) 30 983 210 73

IMAN BERLIN DAGBOG

Søndag 5/6-2011
Nu sidder jeg i bussen og har blandet følelser. Jeg er lidt trist over at
jeg skal væk fra Berlin, men også glad over jeg skal se min mor og
venner!! Jeg kommer til at savne jer.

BERLIN DAGBOG
Hafsa
Onsdag 1/6-2011
Den første dag til Tyskland. Vi gik hen til rådgivningen og ventede på bussen. Vi var i bus og vi skal af om 3 timer så det bliver en lang tur og meget sjovt.
Vi snakkede og spiste og hørte musik, efter de 3 timer var gået kom vi til færgen og ventede på, at den skulle komme. Da vi kom hen til færgen, skal vi være
der i 2 timer – nederen – men vi holdt ud. Vi kom til Tyskland og tog en bus mere. Vi kom til Berlin og på et hotel som er nederen - og vi gik hen til pladsen
og købe kebab. Vi kom hjem efter en helt færdig dag.
Torsdag 2/6-2011
Vi skal hen til nogle museer med pigen men først skal vi lige spise og så går vi langt, når jeg mener langt så er det langt. Det er en hold ud tur, men vi fik
noget at spise. En kebab, det var okay men ellers var det så.
Fredag 3/6-2011
Lang dag. Vi stod op om morgenen, men efter morgenmaden skal vi hen til en mand som snakkede om Berlin. Jeg fik rørt Berlinmuren, men det var hårdt at
gå, mine ben var døde. Vi kom ikke hjem. Vi gik og shoppede og fik købt noget mad, men min ven jeg siger dig, men ellers var det sjovt.
Lørdag 4/6-2011
Lørdag skal vil til museum og shoppe. Om det var den sidste dag, det ved jeg ikke. Jeg vil ikke væk fra mine skønne piger. Jeg tror at jeg kommer til at savne
dem. Jeg håber at vi kommer til at tilbringe tid sammen igen. Det jeg kommer mest til at savne er dem. Men det har været en oplevelse. Jeg kan ikke lide at vi
skal splittes, nå men det er hvad vi skal gøre. Jeg håber bare at ønsket bliver opfyldt når jeg tror, at jeg skal sove for vi skal hjem i morgen
Malene Wagner Nielsen
Onsdag 1/6-2011
Vi kørte med bus kl. ca. 16.00 fra Værebro. Det tog omkring 2 timer for at komme til færgen, med færgen tog det ca. 2 timer. Vi skulle med en bus i 2
minutter for at komme til den anden bus, som vi skulle til hotellet med. Det tog 2-3 timer. Vi kom til hotellet og ventede på at få nøglen. Vi spiste kebab og
to hen på vores værelser.
P.S. Klokken er 02.28 og er rimelig træt.
Torsdag 2/6-2011
Vi stod op kl. 08.00 og spiste morgenmad, så gik vi op på vores værelser og slappede. Vi skulle gå kl. 12. men alle os piger kom for sent så vi gik kl. 12.30.
Vi tog toget hen til et rigtigt fedt sted med forlystelser, underlige is og mænd der lavede tricks på skateboard. Vi sad ved en rigtig flot statue. Vi kørte videre i
byen og kiggede på seværdigheder. Det var rigtigt hyggeligt. Jeg købte en sød hvid trøje, som jeg har prøvet at tegne.
P.S. Klokken er 23.24 og er træt i benene.
Fredag 3/6-2011
Vi kørte i bus ud til en mand som fortalte og viste seværdighederne i Berlin. Vi spiste Dounuts og fik is, gik aftentur. Det var rigtig hyggeligt. Og shoppede
og sang.
P.S. Klokken er 00.41og er ikke træt.
Lørdag 4/6-2011
Vi var på museum og se forskellige kunst. Der var en statue jeg synes at jeg fik tegnet meget flot, tihi - men der var mange flotte ting derhenne. Efter det
shoppede vi, tihi – jeg købte gaver og shorts og ting fra The Body Shop.
P.S. Dette er skrevet om søndagen.
Søndag 5/6-2011
Bus, bus, færge, bus = hjem P.S. Jeg sidder i den sidste bus – hyhy – så er vi snart hjemme. Det har været en total fed og hyggelig tur. Berlin er en rigtig
flot og strålende by. Der er mange flotte seværdigheder. Jeg ville seriøst gerne være mere sammen med kunstpigerne og vil rigtig gerne til Berlin igen. Jeg
har lært meget om tyskland og jeg er faktisk blevet bedre til tysk også, det er helt vildt fedt. Tak, så mange tak for det hele.

MARIA BERLIN DAGBOG
VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT
Fredag 3/6-2011
I dag skulle vi guides rundt i Berlin og få noget viden om de
forskellige bygninger, kirker, o.s.v. Vores guide hed Torben,
han var rigtig dygtig til at fortælle så man forstod det, selvom
det var på engelsk. Der blev vi rigtig kloge. Vi fik også lov til
at shoppe. Om aftenen var vi ude at spise, det var fedt. Senere
fik vi is. Jeg fik rørt Berlinmuren.
Tak til rådgivningen og Gladsaxe Kommune for denne tur. Det
har været en helt fantastisk og uforglemmelig tur. Vi har
virkelig oplevet og lært meget. Vi ville blive rigtig ked af hvis
denne lille pigegruppe ikke skulle lave sådan nogle ting igen.

HAFSA BERLIN DAGBOG
Onsdag 1/6-2011
Den første dag til Tyskland. Vi gik hen til rådgivningen og
ventede på bussen. Vi var i bus og vi skal af om 3 timer så det
bliver en lang tur og meget sjovt. Vi snakkede og spiste og
hørte musik, efter de 3 timer var gået kom vi til færgen og
ventede på, at den skulle komme. Da vi kom hen til færgen,
skal vi være der i 2 timer – nederen – men vi holdt ud. Vi kom
til Tyskland og tog en bus mere. Vi kom til Berlin og på et
hotel som er nederen - og vi gik hen til pladsen og købe kebab.
Vi kom hjem efter en helt færdig dag.

HAPPY BIRTHDAY TO
MALOU!
MAJA AND MALOU LOVES
DUNKIN’ DONUTS!

MALENE BERLIN DAGBOG

ADNA BERLIN DAGBOG

Onsdag 1/6-2011

Torsdag 2/6-2011

Vi kørte med bus kl. ca. 16.00 fra Værebro. Det tog omkring 2 timer for at
komme til færgen, med færgen tog det ca. 2 timer. Vi skulle med en bus i 2
minutter for at komme til den anden bus, som vi skulle til hotellet med. Det
tog 2-3 timer. Vi kom til hotellet og ventede på at få nøglen. Vi spiste kebab
og to hen på vores værelser. P.S. Klokken er 02.28 og er rimelig træt.

I dag startede vi med at spise morgenmad, og det smagte meget godt. Så
tog vi ud til et mindested for de døde jøder i 2. Verdenskrig. Mindet
bestod af 2700 sten, der var store og firkantede, der sad vi og tegnede. Så
tog vi ud til Max & Moritz, der spiste vi aftensmad.

MALENE BERLIN DAGBOG
Lørdag 4/6-2011
Vi var på museum og se forskellige kunst. Der var en statue jeg synes at
jeg fik tegnet meget flot, tihi - men der var mange flotte ting derhenne.
Efter det shoppede vi, tihi – jeg købte gaver og shorts og ting fra The
Body Shop.

BERLIN DAGBOG

Iman
2 timer fra Værebro til Kronpris Frederik, 2 timer fra Kronprins Frederik til en bus i 2 minutter videre til den bus som kørte os til hotellet. Vi gik ud og spiste
kebab til aftensmad, vi kom tilbage til hotellet og sov.
Torsdag 2/6-2011
Vi har gået i mange timer. Det var hyggeligt. Vi har spist og Sadia mistede sin taske. Det er rigtig synd for hende for alle hendes ting var i tasken.
Fredag 3/6-2011
I dag var vi på rundtur. Det var rigtig hyggeligt og jeg kommer til at savne de her mennesker.
Lørdag 4/6-2011
I dag var vi på shoppetur og på museum med kunstnere. Vi skulle tegne nogle malerier og så var vi ude at spise mad på grund af det var Malous fødselsdag.
Søndag 5/6-2011
Nu sidder jeg i bussen og har blandet følelser. Jeg er lidt trist over at jeg skal væk fra Berlin, men også glad over jeg skal se min mor og venner!!
Jeg kommer til at savne jer.
Maria Bartelsen
Onsdag 1/6-2011
Dagen hvor vi tog til Berlin. Vi kørte med bussen fra Værebro ved 16-tiden. Bussen kørte os til Gedser, derfra tog vi færgen som hed Kronprins Frederik. Vi
hyggede og rigtig meget på færgen. Da vi kom til Rostock kom der en bus og hentede os, der sad vi i 2 minutter. Efter den bus, kom der en tysk bus, som
skulle køre os til vores hotel. Det tog 2 timer i bussen. Vi ankom ca. kl. 00.00. Vi gik op med vores bagage og gik ud og fandt et kebabhus. Der sad vi og
spiste lidt.Hotellet var flot, men værelserne lignede en KZ lejr – hahaha
Torsdag 2/6-2011
I dag var vi ude ved Berlins Hovedbanegård som hedder Hauptbahnhof – tror jeg nok. Der spiste vi og købte lidt. Vi så også mange seværdigheder og vi sad
på nogle sten og tegnede lidt. Om aftenen var vi ude at spise på Max & Moritz. Der var nogle meget sjove tjenere, en af dem sagde konstant ”Oh my God”.
Vi var flade af grin.
AH, det slik, mad og sodavand vi drak forbrændte man af, at gå på alle de trapper, der var i Berlin.
Fredag 3/6-2011
I dag skulle vi guides rundt i Berlin og få noget viden om de forskellige bygninger, kirker, o.s.v. Vores guide hed Torben, han var rigtig dygtig til at fortælle
så man forstod det, selvom det var på engelsk. Der blev vi rigtig kloge. Vi fik også lov til at shoppe. Om aftenen var vi ude at spise, det var fedt. Senere fik vi
is. Jeg fik rørt Berlinmuren.
Tak til rådgivningen og Gladsaxe Kommune for denne tur. Det har været en helt fantastisk og uforglemmelig tur. Vi har virkelig oplevet og lært meget. Vi
ville blive rigtig ked af hvis denne lille pigegruppe ikke skulle lave sådan nogle ting igen.

Art Project Berlin
The girls that participated in
the art program 2010-2011.

Malou, Maja and
Sadia Enjoyin’ art.
Girls eating a
very special
type of ice cream
in Berlin.

GREAT DAY!

TORBEN
WALKING
TOUR GUIDE!

ART WORK IN BERLIN

BERLIN DAGBOG
Adna
Onsdag 1/6-2011
I dag startede vi med at tage en bus til Gedser, der tog ca. 2 timer. Så tog vi en færge til Rostock, det tog også ca. 2 timer. Til sidst
to vi en bus til vores hotel Beholina, den tur tog også ca. 2 timer. Vi var henne ved hotellet ca. kl. 00.00. Nu er klokken 02.30, så
jeg skal sove, men turen har været god. Godnat
Torsdag 2/6-2011
I dag startede vi med at spise morgenmad, og det smagte meget godt. Så tog vi ud til et mindested for de døde jøder i 2.
Verdenskrig. Mindet bestod af 2700 sten, der var store og firkantede, der sad vi og tegnede. Så tog vi ud til Max & Moritz, der
spiste vi aftensmad.
Fredag 3/6-2011
I dag skulle vi ud i byen, hvor der ville komme en guide, der hed Torben. Vi gik rundt og så nogle forskellige seværdigheder bl.a.
nogle kirker og museer. Vi tog alle skridttællere på de vi vidste, at vi skulle gå langt. Men efter, at jeg tabte den 3 gange gad jeg
ikke gå mere. Vi gik ca. 10 km. tror jeg.Vi var også ude at spise og shoppe.
Lørdag 4/6-2011
I dag var vi på museum, der skulle vi tegne nogle af enten skulpturerne eller malerierne. Så spiste vi italiensk mad. Det smagte
rigtig godt! Så gik vi ud for at shoppe noget mere. Det var også Malous fødselsdag i dag. Det fejrede vi også.
TAK. Det har været en rigtig god tur med mange oplevelser og sjove tider. Det er meget ærgerligt at vi skal splittes nu, men vi
håber at vi ses igen, for det har været super fedt.

Tak igen!!!!!!
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