
Ansøgning om støtte til C:NTACT

Til Frederiksberg Kommune

Først og fremmest mange tak for ombygningen af Edison, og den fantastiske bygning, som vi nu søger 
midler til at kunne fortsætte skabe et relevant og tidssvarende indhold til!

C:NTACT er en socialøkonomisk virksomhed, som har til huse på Edison, Edisonsvej 10, på Frederiksberg. 
C:NTACT har været drevet af en erhvervsdrivende fond siden 2006, og startede som en integrationsprojekt 
på Frederiksberg, med teaterkunst som værktøj til forandring, og har nu udviklet sig til at være Danmarks 
største ungdomsteater, med kontakt til mellem 18-25.000 gæster på egens scene, og 5.000 fordelt på 
andre scener rundt om i landet. 

Alt dette sker i dette hus, som vi deler med Betty Nansen. I de perioder, vi råder over Edison, bruger vi 
huset helt ud til kanten – 150 dage om året er fuldt belagt med forestillinger, skoler, workshops og prøver. 
Med andre ord er Edison kernen i C:NTACTS drift. Alle vores ungdoms- og skoleprojekter hører i meget stor 
grad til her, og udover det meget store publikumsantal, som vi har igennem, har vi også 60-70 unge, som 
indgår i længere forløb med vores forestillinger hvert år.

Vores arbejde har gennem årene altid været centreret omkring integration. Først udelukkende med at 
integrere unge med en anden etnisk baggrund, men siden hen mere og mere at skabe forståelse for og 
viden om sårbare og marginaliserede unge i mange forskellige regi, ved at tage en lang række emner op 
med et meget tydeligt ungeperspektiv.

Vi arbejder på alle massekommunikerende medier – udover scenen arbejder vi med film, radio og 
internettet. Blandt andet er alle vores podcast-produktioner at finde på Radio24Syvs hjemmeside

Vi har eksempelvis lavet forestillinger om og med anbragte børn, unge flygtninge, unge med psykiske 
diagnoser og unge fra minoritetsmiljøer. Udover disse har vi haft forestillinger, der har arbejdet med 
temaer som religion, politisk ekstremisme, kønsroller og døden.

Metoden har vi udviklet, men grundidéen har altid været den samme; vi bruger unges egne historier om et 
givent emne, professionaliser emnerne/historierne og giver dem tilbage til de unge, som vi stiller foran et 
publikum. På den måde kan C:NTACTs metode siges at være peer-to-peer, i det de unge møder andre unge 
og udveksler viden og erfaringer.

Vi har et meget stort publikumsgrundlag, og på den måde har vi dels fungeret som læring i skolerne, og dels 
som outreach, da vi har skabt kontakt til en stor gruppe unge, der har opdaget at kunst kan igangsætte og 
styrke refleksionen over eget liv og egen situation.

C:NTACT har igennem årene arbejdet ud fra et rent filantropisk udgangspunkt, idet vores produkter altid 
har været gratis for skoler, klubber og læreanstalter, for på den måde at skabe forståelse og viden om de 
emner, der tages op. Vi arbejder ud fra den forudsætning at formidling af viden om mennesker har en stor 
samfundsmæssig betydning, og derfor har det altid været vigtigt at få så stort et publikum som muligt – 
vigtigere end at tjene penge på det. 

Dette har kun været muligt ved at både den danske stat og én stor fond – Bikubenfonden – har været 
hovedsponsorer på vores drift, og resten af vores økonomi stammer fra kommuner, NGO’er og andre 
fonde, som har bidraget til økonomien i de enkeltstående projekter.



Udover denne kernedrift, har C:NTACT også arbejdet målrettet med lærings- og forandringsprojekter på 
skoler bl.a. her på Frederiksberg, herunder Skolen på Nyelandsvej og Søndermarksskolen. Alle steder 
bruger vi C:NTACT-metoden til at skabe viden og forandring hos eleverne, og det sidste projekt her på 
Frederiksberg har været et 2-årigt projekt med at lave en ny model for integration af modtageklasseleverne 
på Skolen på Nyelandsvej, således at de lærer dansk og får en hurtigere læringskurve, og eleverne 
socialiserer sig med hinanden på en hurtigere og lettere måde, ved at C:NTACT sammen med skolen skaber 
et reelt samarbejde mellem eleverne på 8. klasseniveau og modtageklasserne. Dette projekt er endnu ikke 
afsluttet, men delevalueringer er meget positive. Hvert år har deltager ca. 650 elever i vores workshops – 
elever som også bruger Edison!

Allerede nu har denne model skabt interesse for hvordan vi arbejder i hele landet. Denne interesse er 
opstået gennem konferencer og seminarer, hvilket har medført at Københavns, Esbjerg og Faxe kommuner 
ønsker at arbejde med C:NTACT og vores metode i deres skolevæsen.

Af andre skoleprojekter kan nævnes:

 Et projekt om social kontrol i samarbejde med Københavns Kommune
 Et projekt om diskrimination i samarbejde med Københavns Kommune. 
 Et projekt om radikalisering af unge i samarbejde med DUF og en alliance af landsdækkende 

partnere. 

For at bringe vores forestillinger og vores metode bredere ud, og for at skabe tættere kontakt og dialog 
unge imellem, arbejder vi p.t. sammen med Nørrebro Teater, Betty Nansen og Grønnegaards Teatret om at 
skabe platforme, hvor de unge og deres historier kan møde et større publikum.

Vores metode bruges også i udlandet, hvor vi sammen med den danske stat og for NGO’er er med til at 
skabe et bredt internationalt netværk. Vi har arbejdet i verdens brændpunkter, hvor vi bliver brugt til at 
give unge mennesker en stemme, senest i Ukraine med krigsflygtninge fra begge sider af krigen, og i 
shantytowns i Sydafrika.

Om under 14 dage får vores første professionelle forestilling premiere på Edison. Den hedder RUSTUREN og 
handler om unge og manipulation, og er skrevet af bl.a. Reumert-vinder Zaki Youssef.

Vi håber at denne kortfattede orientering kan danne grundlag for at kommunalbestyrelsen kan tage stilling 
til denne ansøgning om midler til at støtte C:NTACT videre frem. 

Baggrunden for denne ansøgning er at Bikuben-fonden, som i en årrække har hjulpet os med dels at støtte 
en del projekter, men også ren drift, stopper som sponsor på drifts-delen. Derfor kommer vi i meget høj 
grad til at mangle midler til at holde sammen på organisationen og fastholde de medarbejdere, hvis 
kompetencer og ekspertise udgør rygraden i C:NTACT.

Af den årsag arbejder vi på at finde relevante partnere, som I må siges at være, da vi i forvejen har en lang 
historik med Frederiksbergs børn og unge. Vi ser mange muligheder for at vi kan samarbejde tæt med 
Frederiksberg Kommune på såvel børne- og unge-området som på de kulturelle og sociale områder.

Vi søger derfor Frederiksberg Kommune om 400.000,- årligt til vores videre arbejde. Af de 400.000,- ville de 
150.000,- være C:NTACTs del af huslejen til selskabet ConBetty, og derfor ville en mulighed være at støtte 
med 250.000,- og give C:NTACT fritagelse fra vores del af huslejen til ConBetty.

Vi vil selvfølgelig i fremtiden bistå og være en del af det kulturelle udbud for alle skolebørn på Frederiksberg 
og borgere i kommunen, og ser at vi udmærket kan indgå i andre kulturelle fællesskaber i vores kommune, 



bl.a. ved at hjælpe med at kuratere dele af det kulturelle landskab, og arbejde på at blive en fast del i det 
frederiksbergske skolelandskab. 


