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Heiti verkefnis: Ólíkir upprunar = fjölbreyttari reynsla
Nafn styrkþega: Dalvíkurbyggð
Útdráttur: Í september 2014 héldum við Barnamenningarhátíð. Fjölmenning var hluti af þeirri hátið.
Sem dæmi bauð ein smiðjan upp á pólskan bakstur og önnur smiðja sem gerði tælenskan mat. Í þeim
smiðjum voru smiðjustjórar frá Póllandi og Tælandi.
Hugmyndin með hátíðinni er að tengja betur saman börn og unglinga sem eru af íslensku og erlendu
bergi brotin. Við sem stóðum að hátíðinni erum öll sammála því að miklir fordómar í garð útlendinga
eru því miður til staðar hjá of mörgum sem búa í Dalvíkurbyggð. Að búa til skemmtilegan vettvang
þar sem þau blandast og geta haft gaman saman getur skipt sköpun í því að berja niður þau
fordómavandamál sem við glímum við
Verkefnið fór fram víðsvegar um Dalvíkurbyggð og val um smiðjur hafa aldrei verið jafn fjölbreyttar
og þær voru í ár. Ásamt pólskri og tælenskri matargerð var boðið upp á brimbretta-, klifur-, zumba-,
og klifurnámskeið svo eitthvað sé nefnt. Mætingin var misgóð í smiðjurnar og var þetta í fyrsta skipti
sem við fylltum ekki allar smiðjur.
Hátíðin hófst á miðvikudegi og endaði með stórtónleikum í Menningarhúsinu Berg á laugardeginum.
Eftir hátíðina hittust svo þeir sem skipulögðu hana og settu niður punkta um það sem fór vel og hvað
mátti betur fara. Þessir punktar munum við svo vinna í kringum þegar næsta hátíð verður skipulögð
ásamt því að reyna að finna nýjar og skemmtilegar smiðjur.
Mikil sjálfboðavinna einkennir hátíðina og margir sem leggja vinnu og tæki endurgjaldslaust frá sér.
Margt smátt gerir eitt stórt og það á vel við þessa hátíð

Project Title: Unlike origins = A wider range of experience
Name of Grantee: Dalvíkurbyggð
Abstract: In september 2014 we helded a children's cultural festival. Multiculturalism was a part of
that festival. For example we had a polish bakari and a thai dinner party. In these workshops were
Instructors from Poland and Thailand.
The idea of the festival is to link better together children and teenagers who are of icelandic and
foreign origin. The people who were in charge of the festival are all agree that many prejudices
towards foreigners are unfortunately present in many of who live in Dalvíkurbyggð. Creating a fun
field where people from all around the world mix and can have fun together can make a difference in
beating down those prejudices problems we face.
The project took place all around Dalvíkurbyggð and choice of workshops have never been as diverse
as they were this year. Along with the Polish and Thai cuisine we offered a surfing-, music, zumba-,
and climbing courses to name a few things.
The Attendance in the workshops were uneven and this was the first time we did not fill all the
workshops.
The festival began on Wednesday and ended with a big concerts in culturehouse Berg on Saturday.
After the festival met those who organized it and wrote down the points on what went well and what
could have been done better. These points we will then work around when the next festival will be
organized as well as trying to find new and interesting workshops.
A major volunteer work is a big part of this festival. People give away time and equipments for free.
Like the concept says: „Many a little makes a mickle“

