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Dokumentation – Urban Action Workcamp

Idéer til  aktioner

– SMS klima-historier. SMS – stop om 10 sekunder midt i det hele.
– Mimer
– Samle smil
– Samle skrald, klappe af folk, der putter skrald i skraldespane
– Mekanisme
– Menneskebilleder, bevægelse på forskellige måder.
– Transportmidler: Tog, bus, fælles impact, smil.
– Tema: Klima
– Standse op og nyde øjeblikket, fx Nørreport
– Fodgængerovergang: Interagere og forstyrrelser i det offentlige rum
– Pause med kakao. Hvad tænker du om klima. En kort historie. Tag en slapper.
– Stop bilerne med koncert.
– Film, video. Lave en film. Tage optageler op på COP15/Klimaforum
– Klæde sig Jorden og vær grusom over for Jorden.
– Giv et instrument og begynd at spil.
– Syng en sang ude blandt mennesker, spontan musical.

Gennemførte aktioner

– Dans rundt om det store juletræ på hovedbanegården med julesang.
– Stop fodgængere midt i feltet ved Rådhuspladsen. Syng Bro Bro Brille, så folk 

skal gå imellem. Fang folk...
– Kloden Brænder: Klæde sig ud som Jorden og CO2. Forsøge at indgå private 

klima-aftaler med folk på Hovedbanegården.
– Mime-aktion:  Klæde  sig  ud  som  mimere  og  engagere  folk  til  at  agere 

bæredygtigt.
– Aktion Dumle: Giv en Dumle til folk i s-toget og forsøg at få en dialog.
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Refleksioner fra deltagerne om oplevelser og eyeopeners

– Bro Bro Brille: Fedt at mærke der skulle så lidt til at gøre folk glade.
– Mødet og samværet med nye og rigtig søde mennesker. At stå ude midt i et  

fodgængeroverfelt og lege bro bro brille og generelt bare at lave noget fedt 
sammen, og som alle brænder for. Fællesskabet.

– 1) Da vi  som mimere hjalp to turister med at købe metrobilleter  fuldstændig 
uden at vi sagde noget. Kun ved hjælp af fagter og smil. 2) Følelsen/oplevelsen 
af at mennesker egentlig er åbne og glade, der er parat til at give hånd, vinke 
og smiler bare de får muligheden.

– 1) En mand, som jeg lavede en klimaaftale med, gav mig et kram. 2) Mad. 3) 
Gæt og grimasser. 4) Jeg fandt pude og tæppe at sove med.

– 1000  mennesker  smilte  til  mig  som  mimer  –  hvordan  kan  så  mange  elske 
kærlighed og så holde det inde?

– Hyggeligt – generelt. Folk var meget imødekommende. Grænseoverskridende 
på  en  god  måde.  Godt  program  –  tiderne  blev  ikke  overholdt,  kun  om 
morgenen. Bro bro brille og mimerne.

– Spændende. Underholdende dokumentar. Øjenåbner.
– Bro bro brille: Glade mennesker. Folk var positive. Mange levede sig ind i legen. 

Ingen stress.
– Mødet med 2 kvinder i  et s-tog: Dialog om by-udvikling. Det fysiske rum som 

udgangspunkt  for  dialog.  Bryde  afstanden  mellem  mennesker  i  offentlige 
transportmidler. Generelt: Vi farer rundt uden at interagere.

– Bro Bro Brille. Juletræsdans. Gå-tur.
– Aktion »Bro Bro Brille«: Sure folk => Os => Glade folk. Barnlig, naturlig glæde og 

kærlighed. Sjovt at lave og se reaktioner på. Fedt at være sammen med folk, 
der også synes, det er fedt at gøre en forskel + være skøre.
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