Året der gik i Rapolitics
2020

2020 lakker endelig mod enden - og hvilket turbulent år det har
været. Ikke bare for os i Rapolitics. Ikke bare for alle i Danmark,
men for alle i hele verden.

Tak for i år!

På Rapolitics-kontoret har vi - nogle gange fysisk, mange gange
online - haft endeløse samtaler om, hvor meget vi hader
pandemien, og hvor meget den også har lært os og åbnet vores
øjne for. Det er vi nok ikke de eneste, der har.
Det ville være en løgn at sige, at 2020 er gået lige efter
vores projektplaner, men at vi ikke har hejst fanen på festivaler
som Roskilde og Folkemødet og samlet tusindvis af mennesker
til diverse events er ikke ensbetydende med, at vi har mistet
muligheden for at føre vores arbejde ud i livet. Vi har endnu
engang haft et travlt år med så mange spændende projekter i
bogen, at vi selv lige har skulle nive os i armen for at tjekke, at det
faktisk har været rigtigt.
Året blev skudt i gang med beskeden om, at Nordea-fonden
endnu engang har anerkendt betydningen af vores arbejde og
kastet intet mindre end 5,4 millioner efter et to-årigt strategisk
samarbejde om at føre Rapolitics ind i en stærkere og mere
bæredygtig fremtid med vores Hip Hop Hub-projekt som
afsæt. Det er det samarbejde, vi i 2020 har knoklet på med en
række underprojekter og flere forskellige områder i fokus, så som
etableringen af tre regionale Hip Hop Hub-fyrtårne,
partnerskaber og et forskernetværk, som skal undersøge og
kvalificere vores metoder og læring.
Her kan du læse meget mere om år 2020 i Rapolitics-regi og få
en smagsprøve på, hvad 2021 blandt andet vil bringe. Vi takker
alle, der har været en del af rejsen i 2020 og glæder os til at se jer
allesammen i det nye år!
Event-praktikant Maya og RE:act Festival Organizer CHIEF
Foto: Katarina Siig Søderberg

Nyt online univers på
rapolitics.dk
Inden vi havde noget som helst begreb om, hvor stor en
rolle det digitale ville spille i 2020, indgik vi i starten af
foråret et samarbejde med designagenturet Assembly
Design om at udvikle Rapolitics’ nye online univers
på www.rapolitics.dk.
I september 2020 kunne vi løfte sløret for Assemblys bud
på en farverig hjemmeside, der repræsenterer den
mangfoldighed og kreativitet, som vi synes er med til at
kendetegne vores arbejde i Rapolitics. Nyhederne på
forsiden og de arkiverede projekter i vores projekt-fane
giver associationer til følelsen af at bladre gennem
godterne i en old school pladebutik, mens den statiske og
repetitive tekst i baggrunden på alle sider repræsenterer
det underliggende hiphop-beat, der får blodet til at
pumpe i hele Rapolitics-organisationen.

Block Labs: Et online
hiphop-læringsrum for unge

Da Coronakrisen i foråret tvang Danmark ind i lockdown,
nedsatte Turborgfondet en pulje til initiativer,
der skulle sikre digitale fællesskaber for unge.
Den pulje fik vi sammen med organisationen Sketch &
Scratch midler fra til at søsætte projektet Block Labs.
Resultatet blev en online læringsplatform og et digitalt
fællesskab, hvor unge i hele landet kunne
finde tutorials og virtuelle workshops inden for dans, rap,
scratch og graﬃti, deltage i live-streamede koncerter og
høre spændende podcasts om ensomhed og
tabubelagte emner.
Block Labs lever videre som en spændende kilde til
undervisning i hiphoppens forskellige udtryksformer. Læs
meget mere her.

B Girl AnSo har været ansvarlig for “break lab” på blocklabs.dk

Ny bestyrelse
og forperson i Rapolitics
Efter at vi måtte udskyde vores årlige generalforsamling så
mange gange, at vi vist selv mistede overblikket over det til
sidst, kunne vi langt om længe mødes i august 2020 og
afholde valg til bestyrelsen.
Peter Tindborg, Simon Grum, Jeppe Bo Pedersen
og Bābak Vakili blev alle genvalgt, mens hele fire nye
bestyrelsesmedlemmer kom med i familien. De nye
medlemmer er vores tidligere sekretariatsleder Aya Lee, som
nu arbejder som projektleder i Institut for
Menneskerettigheder, Eline Feldman, som blandt andet er
medlem af Rådet for Etniske Minoriteter og arbejder som
leder af den boligsociale indsats NørreBrobyggerne, Anne
Mette W. Nielsen, som er forsker i Center for
Ungdomsforskning under Aalborg Universitet, og
Manilla Ghafuri, som er under uddannelse og har
været storyteller i Rapolitics i mange år.
Manilla Ghafuri blev også valgt som Rapolitics’
nye forperson, og vi har allerede haft et fremragende halvt år
med Manilla i front.
"Det er en kæmpe ære, og det er ikke heeelt gået op for mig
endnu. Vi er én stor familie i Rapolitics, og jeg føler mig tryg
ved formandsposten – selvom det kribler lidt i maven. Jeg er
omgivet af en masse fantastiske mennesker, og jeg har fået
den største opbakning. For mig er det vigtigt, at man har
hjertet med – og efter generalforsamlingen i går, gik det op for
mig, hvor meget jeg glæder mig til at videreføre opgaven,”
sagde Manilla i august om den nye rolle i Rapolitics’ bestyrelse.
Læs meget mere om Manilla og den nye bestyrelse her.

Rapolitics’ nye forperson Manilla Ghafuri.
Foto: Nikoline Skaarup

SULKA bruger hiphop som
terapi: »Jeg fandt en måde, hvor min
sorg kunne få værdi«
I Rapolitics tror vi på hiphoppen som kreativt talerør, og det er
vigtigt for os hele tiden at følge med hiphoppen, som det
seneste årti er vokset til at blive en af de absolut vigtigste
populærkulturelle platforme for unge på verdensplan.
Også herhjemme stormer nye rappere frem. Tessa giver
Suspekt kamp til stregen, når det kommer til beskidt
Vestegnsrap, mens den nye rapkomet SULKA har fundet
tilbage til rødderne på sit anmelderroste debutalbum ‘Epoker’,
som senest har skaﬀet hende hele tre nomineringer til den
prestigefulde musikkritikerpris Steppeulven i
kategorierne Årets håb, Årets udgivelse og Årets
tekstforfatter.
Vi tog en snak med SULKA tilbage i maj for at blive klogere på,
hvordan hun bruger hiphop som terapeutisk redskab til at give
sine sorger værdi, styrke sig selv og omsætte sin usikkerhed
og vrede til kreativitet. Hun giver i interviewet også et hint om,
hvor hun ser hiphoppen bevæge sig hen i fremtiden:
“[…] Der er masser af hiphop, hvor de vælger at træde på
nogen, der ligger ned – kvinder eller homoseksuelle eller
whatever. For mig har det altid været meget tydeligt, at
hiphop er opstået af undertrykkelse, og det at bruge hiphop til
at undertrykke, det har jeg altid fundet lidt blasfemisk.
Specielt når vi har den bevidsthed, vi har i 2020 om, hvad det
gør ved folk.” Læs hele interviewet her.
Vi glæder os til at følge SULKA i hendes fortsatte
rejse og se, hvilke spændende nye hiphopartister 2021
kommer til at udklække.

SULKA optrådte til HIP HOP HUB kick-off i august
Foto: Patrick Stormly Raben

Regionale Hip Hop Hub-fyrtårne
og toptjekkede ungeteams
En af de absolut største indsatser i vores Hip
Hop Hub-projekt er etableringen af vores tre
såkaldte Hip Hop Hub-fyrtårne. Vi har i starten
af 2020 inviteret en håndfuld lokale
organisationer med ind i projektet, som skal
være med til at forankre Hip Hop Hub lokalt og
styrke ungekulturen i hele landet. Det betyder,
at der i Jylland, på Sjælland og i
Hovedstadsområdet nu findes go-toorganisationer, hvor unge kan komme og skabe
kultur for og med andre unge.
Hvert fyrtårn består af to organisationer, som
på hver deres måde har fødderne plantet i
hiphopkulturen, hvad end det er gennem rap,
lydproduktion eller street art. I fyrtårnene
sidder der både en række kompetente
projektledere, som blandt andet er i gang med
at udvikle nye undervisningspakker, et coach
team og så unge-teams bestående af i alt
15 nysgerrige og kreative unge.
De tre ungeteams skal i tæt samarbejde med
projektlederne være med til at forme
fyrtårnene og skabe kulturaktiviteter for
andre unge både lokalt og på tværs af
kommunegrænserne.

De tre fyrtårne er:
Jylland: North Urban Art Studio (Aalborg) og Rap Akademiet (Aarhus)
Sjælland: JB10 (Næstved) og Street Studies (Ringsted)
Hovedstaden: Rumkraft og Aﬃliated

Kompetencefremmende initiativer
på tværs af Hip Hop Hub
En af styrkerne ved Hip Hop Hub-projektet og samarbejdet mellem fyrtårnsorganisationerne er den oplagte mulighed for
løbende at dele viden og erfaringer, så vi sammen kan blive endnu stærkere i vores arbejde. Derfor er det en del af projektet, at
hvert fyrtårn arrangerer og afholder et såkaldt kompetenceseminar. Det første fandt sted i Næstved i november, hvor unge
fra de tre ungeteams og projektlederne fra Hip Hop Hub-fyrtårnene mødtes i JB10 til et seminar, der blandt andet bød på
inspirerende talks, en danseworkshop, brainstorm session om fremtidens kulturmuligheder og ikke mindst en hiphop-cypher
med live band – og afstand...
"Kompetenceseminaret var en meget positivt ladet
begivenhed med en masse glade og talentfulde mennesker. Vi
startede dagen ud med en lækker morgenmad, og derefter
hørte vi om graﬃtiens opstand i Danmark med CMP og
SWET. Det var et formidabelt oplæg, hvor jeg lærte en masse,
jeg ikke vidste noget om før, og som fik mig til at indse, at der i
hiphop er et uendeligt hav af elementer, man umuligt kan
grave sig igennem på et enkelt liv. Efter fulgte frokosten, og
så fik vi gang i kroppen, da Sine lærte os alle sammen at
“tutte”, som er en form for dans. Selvfølgelig med afstand.
Dernæst fik vi diskuteret og skærpet vores idé ‘Jungle Desk’,
og stort set all bød ind med brugbar viden og visioner,”
fortæller Mads Lemmike Bror Johansen, som er en del af
hovedstadens ungeteam.

Udover kompetenceseminaret inviterede vi i efteråret alle fra
sekretariatet og fyrtårsorganisationerne med til et kursus i
branding med Søs Bondo, som er Brand Director og partner i
virksomheden Girls Are Awesome. Kurset satte blandt
andet tankerne i gang om drømmepartnerskaber, vores
kerneværdier og vores selvforståelse som organisation.

Siddende workshop i ‘Tutting’
Foto: Katarina Siig Søderberg

Hip Hop Hub netværksseminar 2020
Foto: Katarina Siig Søderberg

Strategisk samarbejde med
Volcano
og DeltagerDanmark

Tre nye
workshopformater kan
bookes fra 2021

Vi har i 2020 sat fuld gang i udviklingen af et mere solidt
organisatorisk fundament for Rapolitics som forening og
organisation i samarbejde med virksomhederne
DeltagerDanmark og Volcano.

Vi har allerede et bredt udvalg af booking-tilbud på
hjemmesiden, som gennem forskellige kreative værktøjer
sætter fokus på demokratiske og samfundsrelevante temaer.
Men samfundet er hele tiden i bevægelse, og det skal vores
booking-tilbud også afspejle. Derfor arbejder vi hele tiden på
nye formater og koncepter, der kan sparke gang i nye
refleksioner og diskussioner.

Mens Volcano året igennem har ageret super
sparringspartner i udviklingen af en bæredygtig
forretningsmodel, hvor de både har udfordret os de helt
rigtige steder og vist en 100% opbakning om Hip Hop Hub
og Rapolitics, så hjælper DeltagerDanmark med
udarbejdelsen af en forandringsteori for vores Hip Hop Hubprojekt.
Processen har blandt andet budt på en spændende
designworkshop og udviklingen af en plan for indsamling af
data. Målgrupperne for DeltagerDanmarks undersøgelse er:
1.

Aktive i ungeteams fordelt på fem lokale ungegrupper
mellem 15-30 år, som er tilknyttet vores fyrtårne.

2.

Unge deltagere på aktiviteter, som vores ungeteams
arrangerer.

3.

Elever i workshops, som faciliteres af coaches fra
fyrtårnene og Rapolitics.

I 2021 kommer du blandt andet til at kunne booke et helt nyt
koncept, ‘TAL UD’, som er en interaktiv blanding af foredrag,
performance og kreativ leg med vores dygtige in house
artister ved roret, en spritny danseworkshop, der tager
udgangspunkt i temaet kropsidealer og ikke mindst vores
nye storyteller-format, ‘Fordomsbryder',
hvor Rapolitics’ storytellers sætter temaer som køn,
seksualitet, radikalisering, repræsentation, sprog og magt
på dagsordenen.

Rap coach Alex fra Affiliated
Foto: Katarina Siig Søderberg

Forskning skal dokumentere og
kvalificere vores metode og virke
Det er altafgørende, at vi løbende sikrer os, at vores arbejde
har en reel virkning ude i samfundet, men det kan være svært
at måle på, hvordan en workshop eksempelvis har rykket på
dynamikken i et klasserum eller skabt en personlig forandring i
en elev på bagerste række. Derfor har vi allieret os med en
gruppe af kompetente forskere, der sammen med to
specialestuderende løbende mødes og diskuterer vores
metoder, udvikler designs til dataindsamling og giver feedback
på den forandringsteori, vi i samarbejde
med DeltagerDanmark er i gang med at udvikle.
Forskernetværket består af Silas Harrebye, Kristine Ringsager,
Gry Worre Hallberg, Nanna Kirstine Leets Hansen,
Anders Ejernæs og de to studerende Cecilie Egeholt og Bang
og Victor Sylvest Flindt fra henholdsvis Københavns og
Roskilde Universitet.
I 2021 fortsætter forskningen, hvis resultater bliver fremlagt
til en konference i efteråret 2021.

Læs mere om forskernetværket, og hvem det består af her.

Meningsfulde partnerskaber
Det er ikke noget nyt, at vi sammen står stærkere, og
derfor fokuserer vi også meget af vores tid på at se bag
kontorets fire vægge og indgå partnerskaber med
andre aktører, som deler vores mål og visioner om at
styrke unges demokratiske mod.
I 2020 indledte vi blandt andet et større samarbejde med
Københavns Kommune, som fik Rapolitics på kommunens
såkaldte Åben Skole-tilbud. I vores Åben Skole-workshops
har vores rap coaches været ude og sætte
temaet ‘medborgerskab og meninger’ på
skoleskemaet og hjulpet eleverne på vej til at nedfæste
deres eget “medborgerskabsmanifest” som er udformet
på baggrund af elevernes egne rap tekster og
fælles refleksioner om, hvad de kan gøre som individer,
som en del af deres skole og som en del
af deres lokalsamfund.

Hip Hop Hub får ny visuel identitet i
samarbejde med ung illustrator
Hip Hop Hub-projektet når nye højder i de kommende år, og derfor
har vi også besluttet at give det gamle Hip Hop Hub-design fra
2016 en overhaling, der matcher.
Det gør vi i samarbejde med den grafiske designer og illustrator
Emilie Lenau Klint, som bruger street kultur og sport som
inspiration til sine tegninger.
Emilie er studerende på Det Kongelige Danske Kunstakademi
på linjen Visuel Kommunikation og har blandt andet også arbejdet
med brands og organisationer som Girls Are Awesome og GAME.
Den første del af udviklingen har allerede fundet sted, og til
kompetenceseminaret i JB10 kunne alle medlemmer af fyrtårnene
blandt andet stemme på deres foretrukne ud af tre logo-forslag.
Vi glæder os til at løfte sløret for det nye look i 2021.

2020 har også set udrulningen af et større samarbejde
med organisationerne 100% for Børnene
og Ubumi Prisons Initiative. Med afsæt i FN’s Verdensmål
og kreative produktioner skabt af unge fra Zambia,
Ghana og Kenya har vores rap coaches
og storytellers været med til at sætte temaer
som stigmatisering, diskrimination og at mangle en
stemme i spil for unge i udsatte boligområder i Aarhus.

Projektmedarbejder Muddi præsenterer de tre logoforslag til Hip Hop Hub-seminaret i november
Foto: Katarina Siig Søderberg

Ungestyret podcast
I starten af året kunne du løbende følge vores
sekretariatsleder Mathias Findalen og forsker
Silas Harrebyes podcast-serie ‘Ungestyret' på
Heartbeats. Ungestyret har én helt konkret
problemstilling som omdrejningspunkt, nemlig at
unge i dag generelt har stor viden om deres
demokratiske rettigheder, men mangler troen på, at
deres holdninger og meninger har betydning i
samfundet. Over otte episoder inviterede Mathias
og Silas forskellige unge demokratiske aktører i
studiet til en snak om alt fra klimaaktivisme og
økonomi til arbejdsforhold, sociale medier og
kønsstereotyper.
I løbet af året udviklede Ungestyret sig imidlertid til
meget mere end dét, og konceptet kom blandt
andet på det oﬃcielle program til Golden Days
Festival i en live-version. Der er altid nye, spændende
mennesker at hive fat i i undersøgelsen af det
demokratiske klima herhjemme, og derfor ser vi et
stort potentiale i at fortsætte arbejdet med
Ungestyret i 2021.

Ungestyret Live til Golden Days Festival 2020
Foto: Malthe Ivarsson

Ungestyret Live til Golden Days Festival 2020
Foto: Malthe Ivarsson

RE:act Festival – Landets førende ungdomsfestival
for kreativ aktivisme i 2021
I starten af året modtog vi en donation på 500.000 kroner fra Roskilde Festival til at udvikle og afholde en festival for hiphop og kreativ
aktivisme på Ungdomsøen i 2021.
Arbejdet med festivalen er i fuld gang, og konceptet står allerede klart: Over 24 timer skal mellem 100 og 150 unge engagere sig i fem
forskellige “labs” centreret omkring temaer som klimaaktivisme, cyberaktivisme og menneskerettigheder.
Her skal deltagerne, sammen med ansvarshavende lab-aktivister, skabe produkter og koncepter, der kan række langt ind i fremtiden.
Line-uppet bliver desuden prydet af en række artister, der på hver deres måde trækker tråde til temaerne i de fem labs.

Sekretariatet på den første inspirationstur til Ungdomsøen i marts 2020

Pieces for Palestine
Det ligger i vores DNA at se udover Danmarks grænser, og
selvom coronapandemien har trukket de fleste overskrifter
fra udlandet, så er der stadig (desværre) en række flere
presserende kriser ude i verden, der kræver vores
opmærksomhed.
Med projektet Pieces for Palestine, som vi i 2020 fik midler
fra CISUs engagementspulje til at søsætte, har vi skabt en
platform, hvor unge i Danmark og på Vestbredden kan mødes
og få faglige og kreative input om konflikten og forholdene i
Palæstina.
Som led i projektet har vi indgået et samarbejde med den
palæstinensiske organisation Shoruq Organization, der
arbejder med unge i flygtningelejren Dheisheh på
Vestbredden.
Grundet de vekslende coronarestriktioner har projektet i løbet
af året taget skiftende form - fra fysiske sessions i København
til i slutningen af året at fungere rent digitalt. Det har været en
udfordring, men også skabt nye muligheder for mødet mellem
danske og palæstinensiske aktører, og gjort det muligt at
bevare de mange møder og sessions online, så du på
bagkant kan gå tilbage og se oplæg med nøglepersoner inden
for eksempelvis den palæstinensiske street art scene. Læs
mere og se de fire første sessions her.
Projektet fortsætter ind i 2021 og vil blandt andet byde på
flere sessions og et workshop-tilbud, der kan bookes fra det
nye år.

Misfitz Raphold
Det er altid vigtigt at kunne se indad i sit arbejde og fremad i
udviklingen af det, og selvom vi beundrer hiphopkulturen for
dens uvurderlige evne til skabe frirum for kreativ udfoldelse, så
har kulturen længe haft en hæmsko i sin overrepræsentation
af mandlige artister.
Med støtte fra Nørrebro Lokaludvalg og Statens Kunstfond
har rapperen Anna Vigsø (som også er erfaren rap coach
i Rapolitics) åbnet dørene for Misfitz – et rapforløb for
unge kvinder, non-binære og transpersoner i alderen 15 til 23
år.
Projektet har været en succes og bekræftet os i, at rap
selvfølgelig er for alle der kan finde en personlig værdi i at
udtrykke sig gennem ord over beats. Forløbet skulle være
afrundet med en koncert den 10. december, der nåede at blive
udsolgt på under 12 timer, men den måtte desværre udskydes
grundet de seneste coronarestriktioner.
Efterspørgslen på pladser har i løbet af 2020 været
overvældende, og derfor glæder vi os til at se Misfitz køre
endnu en sæson i 2021, hvor deltagerne endnu engang får
mulighed for at deltage i holdundervisning, møde inspirerende
gæsteundervisere og lære om performanceteknikker, sang,
dans, tekstskrivning og studieproduktioner, som blandt andet
skal foregå på Ungdomsøen.

Nyt Rapolitics merch i
bæredygtige materialer
Vi sluttede året af med lanceringen af vores nye Rapolitics merch-linje, som er
udviklet af Patrick Stormly Raben, som det sidste halve år af 2020 har været i
praktik hos Rapolitics.
Vi har slået os sammen med danske Turtle Workwear, som ud fra mantraet:
‘High quality, longer lifetime, less replacements, less environmental impact’
producerer deres tøj i økologiske og genanvendelige materialer.
Indtil videre kan du købe to forskellige t-shirts og en mulepose, men vi satser
stærkt på at udvide udvalget i 2021. Alle produkterne er produceret i Europa
med EU-sikrede rettigheder for produktionsmedarbejderne.
Vi glæder os til at præsentere jer for meget mere merch i 2021!

Ballroom scenen
har fået nyt hjem
Vi er utroligt stolte over i 2020 at have inviteret den danske Ballroom scene
indenfor i KBH+ lokalerne i København. I løbet af 2020 har lokalerne dannet
ramme om ugentlige Ballroom sessions, som er åben træning for en samling af
LGBT+ unge med interesse i Ballroom-kulturen, der blev startet af latin og
sorte transkvinder i 60’ernes New York som modsvar til den udbredte racisme
i det kollektive kulturliv. De åbne sessions er stablet på benene med et håb om
at skabe et safe space for LGBT+ og POC unge.
RE:Act festival organizer CHIEF og Rapolitics’ forperson Manilla i Rapolitics’ nye
kollektion
Foto: Patrick Stormly Raben

TUSIND TAK TIL ALLE DER HAR
STØTTET RAPOLITICS’ ARBEJDE I
LØBET AF 2020

OG TUSIND TAK TIL ALLE ANDRE DER
HAR VÆRET EN DEL AF REJSEN I 2020

