”DOX:CONNECT: EN FESTIVAL OG ET UNGDOMSHUS FOR FILM, FÆLLESSKAB OG CIVILT
ENGAGEMENT” – v. CPH:DOX v. Copenhagen Film Festivals
Projektet vil i perioden januar 2023 til december 2023 forsøge at arbejde med de unge, hvis
Projektbeskrivelse
deltagelse i civile fællesskaber kræver en dedikeret rekruttering og netværksindsats i f.eks.
Målsætninger – lokaliteter – udsatte boligområder. Indsatsen ledes af CPH:DOXs uafhængige ungdomsredaktion, der
varighed - hovedaktiviteter består af ti unge. Aktiviteterne består af et film- og debatprogram, der skal bruges under
– målgrupper – output - CPH:DOX (filmfestival) i 2023, der skal nå 1500 unge, samt et helårligt workshopprogram, der
effekter
skal nå 200 unge. Målgruppen er de 16-25-årige i Region Hovedstaden med særligt fokus på
unge i udsatte boligområdet og sociale boligforeninger.

Titel og leadpartner

Partnere og interessenter Partnere: Ungdommens Demokratihus, Mino Danmark, LGBT+ Ungdom v. LGBT+ Danmark,
Sind Ungdom, DFUNK v. Dansk Flygtningehjælp.
Økonomi
Budget – Finansiering –
RegH-del

- Regional udvikling
- Afhængig af tilskud
- Fremmer trivsel blandt
børn og unge
- Bredt partnerskab
- Innovativt og kreativt

Interessenter:
Samlet budget på i alt: 570.000 kr., som søges finansieret således:
RegionH:
350.000 kr. (udgør 61,4% af budgettet)
CPH:DOX
220.000 kr.
Vurdering i forhold til tildelingskriterier
(pointskala: 1 = mangelfuld, 2 = OK, 3 = stærk, 4 = meget stærk)
Bidrager til Region Hovedstadens ambition om et mangfoldigt kulturliv, samt lige adgang
3.
til kulturelle oplevelser.
3. Kunne ikke udføres uden regionale midler.
3.

Fokus på børn og unge i udsatte positioner, der ellers ikke benytter sig af civile
fællesskaber.

4. Bredt og relevant partnerskab.
3. Ny måde at inddrage en lidt svagere målgruppe.

Samlet vurdering (max 20 16 Spændende projektidé, der arbejder med de unge, der står udenfor de kulturelle
point)
fællesskaber.
Yderligere bemærkninger
(om fx: Formalia, effektkæde og kritiske antagelser, organisering og milepælsplaner, kommunikation)
-

Alle aktiviteter i projektet er gratis for deltagerne.
Region H støttede CPH:DOX gennem ”Pulje til kulturfremme” i 2021.

