
Folkemøde Møn:    Referat af møde i eventgruppe hos Margrethe d. 24.6.21

Indvandrere – og alle os andre
Til stede: Alice, Helle, Lise og Margrethe

Vi forsøgte at lægge en linje i vores underholdning: Det overordnede skulle være at vise, at danskerne til trods 
for deres ærkedanske fornemmelse af danskhed faktisk er et blandingsfolk af mange forskellige 
indvandrergrupper og derigennem humoristisk at pege på danskernes mangel på forståelse for andre folkeslag,
anderledes fremmede mennesker.
 
Dette kunne vises ved hjælp af Plancher, der viser enkelte fysiske karaktertræk, der bliver forklaret humoristisk,
udklædning, f. eks. tørklæder, der bliver forklaret og sammenlignet med nutid-fortid, oplæsning af tekster fra 
Benny Andersen, ATS, skuespil osv.

Vores primære sigte er en historisk gennemgang af 5-6 indvandrer- eller flygtningegrupper. Dette sigte kunne 
også beskrives med henblik på religion, mad og vaner.
Vi talte om at undersøge følgende grupper:

Kartoffeltyskere (opdyrkede heden i 1800-tallet (Dalgas))
Roekvinder
Hollændere på Amager
Ungarere efter opstanden i 1956
Chilenere
Nordmænd og svenskere

Benny Andersens digt: I Begyndelsen (Denne kommen og gåen 1993) oplæses med undtagelse af de sidste 4 
linjer. Det betyder, at det kommer til at danne en ramme om det, vi ønsker at vise. Alice vil gerne læse op.
At undersøge tidligere humoristiske blade i Danmark: Corsaren: Alice
At undersøge ATS for nutidigt stof og humoristiske pointer: Lise
At undersøge madvaner, kartofler, frikadeller, makrelmad: Helle
At undersøge Galschiødts figurer: Margrethe
At undersøge religiøse afvigere fra dansk normalreligion, f. eks. hugenotter fra Frankrig eller Hara Krishna 
bevægelsen: Margrethe
At se på formen. Her kunne Gotha Andersens børnetv flid, fedt og snyd måske være et forbillede: Margrethe 
undersøger

Margrethe giver Henrik besked om titel

Vedføjet fil: Benny Andersens digt I begyndelsen

Næste møde kl. 13 hos Helle, Bavre Ager 78, 3250 Gilleleje, tlf. 61 86 70 35

PS send venligst fulde navn, adresse og tlf nr til Margrethe, som laver en liste.


