
Hej Camilla 
 
Jeg skal hermed bede dig om at sætte denne ansøgning på til SIR´s næste møde. Jeg har nu fået afslag på 
støtte fra både 3F og RegionSyds kulturfond. 
 
Jeg ansøger hermed om kr. 17.000.- til en forestilling med teatergruppen 5240 ActNow, som er en 
teatergruppe med basis i Vollsmose, som laver debatteater om konflikter basis i livet i Vollsmose. 
Teaterforestillingen skal være en del af festivalen Dage med Brecht, som i 2020 har temaet Håb. Jeg 
opfordrer desuden medlemmer fra SIR om at samarbejde om projektet, som ønskes planlagt tirsdag d. 18. 
feb. 2020. 
Jeg medsender et link til teatret . 
www.5240actnow.dk/ 
 
Gruppen har eksisteret siden 2009 og har base i Odense-bydelen Vollsmose. Gruppen skaber debat 
og dialog på alt fra folkeskoler til erhvervskonferencer. Gruppens motto er, at intet publikum er for 
fremmed, og ingen mennesker er for passive. 5240 Act Now skræddersyer scener til de emner og 
udfordringer, der bliver efterspurgt. 

5240 Act Now får publikum op af stolen med en god portion humor, provokation og høj dramatik. 
Målet er at tænde nysgerrigheden og sætte tanker i gang gennem dialog. Glæd jer til en anderledes 
teateroplevelse, der skaber forandring i det virkelige liv. I jeres liv. 

Udgangspunktet for vores forestillinger er vores egne livsfortællinger, tanker, problemer og 
dilemmaer, men det er jeres aktuelle udfordringer vi spiller om. Vi går i dialog og debat med publikum 
via forumteater metoderne om integration, kulturmødet, om det at være ung – ja om det at være 
menneske i dagens Danmark som globalt. 

Vi tilbyder primært at skabe forumteater forestillinger specielt til jer og jeres 
udfordringer – Til dialog og debat! Vi optræder på møder og konferencer i det offentlige og private 
erhvervsliv, på arbejdspladser, foreninger og klubber, på skoler og uddannelsesinstitutioner – Kort 
sagt overalt hvor mennesker mødes. Se  i øvrigt på www.5240actnow.dk 
 
Med venlig hilsen 
J.Chr. Horn Andersen 
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