
KREDITERING
NÆSTE STATION STENGÅRDSVEJ er et kunstprojekt af
skabt i samarbejde med beboere fra Stengårdsvej
Idé & realisering: Juliane Meckert, Diana Wesser og Anne Zacho Søgaard 

STATIONER B – R
Medvirkende: Do Le, Nhung Thi Nguen, Thi Thuy Tran, Quy Pham, Yus-
sef og Hatice Cimen, Goljan Muslem, Erick Jens Christiansen, Elif Erkuss, 
Coskun Tuzun, Basra Jama Hassan, Kaj Nielsen, Tati Berlin, Charlotte 
Kaarsberg, Fatema El Sayed Ali, Samira Mahomud, Sarah Yassin, 
Pia Moust Aalund, Ukendt X, Maryam, Besija Pajic og Astrid Møller.
Oversættere: Zainab Al-Ward, Zizette Gharib, Dursun Özcan Aydemir, 
Sladja Pedersen
Klip, videoredigering & scenografie: Käthe Espersen

DANSEVIDEO
Dansere: Fadumo Yusuf, Fatma Coco, Do Le, Nhung Thi Nguen, Dung 
Nguyen, Nazmiye Tuzun, Charlotte Kaarsberg, Tati Berlin, Cecilia Asla Fugl-
sø, Elif Erkuss, Basra Jama Hassan, Sarah Abdiqhani, Nadra Ali Mohamed, 
Sadia Ali Aden, Abir Abou, Vanja Moro Pehlić, Mia Juhl, Juliane Meckert, 
Diana Wesser og Anne Zacho Søgaard. Tak til alle børn som har danset 
med og alle andre fra kvarteret som er med i dansevideoen!
Stengårdsvejhymnen / Musik: Jeppe Appel & collective bleeding, feat. 
beboerne på Stengårdsvej og Molley
Kamera: Nikolaj Schou, Lasse Skjødt, Diana Wesser, Käthe Espersen, 
Juliane Meckert og Abir Abou
Klip: Lasse Skjødt

Produktionsleder & So Me: Mia Juhl
Grafisk design: Diana Wesser
PR: Carla Gianetti og Inger Juhl Jensen
Producent: Karina Dichov Lund og Muriel Zibulla
Coverbillede: Gisli Dua
Luftfoto: med tilladelse til Hexagon AB (publ) 
Website: Niels Vind Damgård Petersen
Tak til: Anne Katrine Boddum, Charlotte Kaarsberg, Susanne Rønne, 
Robert Hansen (Game), Thomas Abrahamsen (Platformen), Vej og Park & 
Esbjerg Kommune og alle andre, som har bidraget til projektet.

Produceret med støtte fra:

Næste Station 
    Stengårdsvej

Multimedial vandringsforestilling

Gå en tur, scan en QR-kode og mød 
mennesker fra Stengårdsvej 

via video eller lyd 



KÆRE GÅENDE!
Vi glæder os over at kunne byde jer velkommen på denne gåtur 
igennem Stengårdsvej. Vi er                               , et tysk-dansk kunstner-
kollektiv som har talt med Stengårdsvejs beboere, ansatte og naboer 
om fremtiden, om drømme og om bekymringer. Vi har lært et mangfol-
digt og hjerteligt samfund at kende, er blevet inviteret på mad, har lært 
forskellige dansetrin, har lært om healende urter, erfaringer, historier og 
drømme. Alt dette vil vi nu dele med jer.

Stengårdsvej er et boligområde, som af den danske regering er blevet 
betegnet som „hård ghetto“. Ved denne betegnelse oplevede kvarte-
ret at blive beskrevet udefra på en diskriminerende og stigmatiserende 
måde. Nogle af interviewene, som I kan se og høre på gåturen, temati-
serer hvilke konsekvenser det har for beboerne. Med denne videowalk 
giver vi de mennesker, som bor her en stemme, så de selv at kan beskri-
ve deres situation og på den måde blive hørt. På kortet er stationerne 
markeret med bogstaver, men de kan opleves i vilkårlig rækkefølge. 
Som gående kan du frit bevæge dig igennem kvarterets gårde, parker, 
gader og stier. Når du kommer til den markerede station søg et behage-
ligt sted, hvor du kan stå eller sidde. Scan så QR-koden på kortet, og se 
videoen for at lære de mennesker at kende som bor eller arbejder her. 
På vejen mellem stationerne kan du opdage seværdigheder og andre 
bemærkelsesværdige steder som ligeledes er markeret på kortet.   

Som afslutning på gåturen inviterer vi dig med til at danse Stengårdsvejs-
dansen. Vi har bedt beboererne vise os en bevægelse fra de traditionelle 
danse, som praktiseres her i kvarteret. Herudfra har vi udviklet en koreo-
grafi, som afspejler de forskellige kulturer og generationer, der lever sam-
men i kvarteret. Sangen og dansen er tænkt som en hyldest til bydelen for 
at vise beboernes menneskelige rigdom, mangfoldighed og hjertelighed. 
At danse dansen betyder at forbinde sig med denne mangfoldighed for 
at blive del af et respektfuldt fællesskab, som er imod enhver form for 
stigmatisering. Stengårdsvej spejler i det små vores verden i al sin mang-
foldighed. 

Vi ønsker dig en behagelig og inspirerende gåtur!

➪ INSTRUKTIONER TIL AT SCANNE QR-KODER MED 
NETOP DIN TELEFON

Iphones og nyere Smartphones (fra Android 9 Pie og op) 
behøver ingen app for at scanne en QR-kode. Åbn 
kameraet og ret det imod QR-koden, som om du ville tage 
et billede af den. Hvis kameraet kan kan læse QR-koden 
viser telefonen nu indholdet af QR-koden.

Hvis du har en ældre Android telefon skal du installere 
en QR-kode scanner fra Google Play Store. Vi anbefaler 
for eksempel Kaspersky QR-Scanner.

Efter installationen skal du åbne appen og tillade at den 
bruger dit kamera på telefonen. Hold nu kameraet over 
QR-koden og indholdet vises.

Du kan fortsætte eller gentage din gåtur senere. Desuden 
vil videoerne blive offentliggjort på vores webside og på 
vores YouTube-kanal efter forestillingerne.

www.facebook.com/NaesteStationStengaardsvej
www.instagram.com/naestestationstengaardsvej
www.collectivebleeding.de
collectivebleeding@gmx.de

DATOER & LIVE DANS

Premiere 8. oktober 2021, kl. 16 
øvrige forestillinger 9. & 10. oktober 2021, kl. 11 & kl. 16
Disse dage inviterer vi dig til at danse Stengårdsvejsdansen 
sammen med os. Vi mødes kl. 13 og kl. 18 på løbebanen (station     ).A


