
Åben Fritid
x

Vibe & Tone

T: +45 4076 1800
M: info@vibetone.dk
W: vibetone.dk

Vibe & Tone
Støddæmperen i Demokrati Garage
Rentemestervej 57
2400  København NV

Vibe & Tone er en virksomhed der arbejder med 
kulturskabelse, byudvikling og netværk.

Kontakt os for mere information om tid og sted 
for Åben Fritid-workshops.



Find mere information om Åben Fritid på:
aabenskole.kk.dk 

Find mere information om Vibe & Tone på:
vibetone.dk

DESIGN OG PARTNERSKABER GENNEM SLACK RESSOURCES
Med udgangspunkt i at genanvende overskydende res-
sourcer tilbyder dette forløb deltagerne et sjovt og 
anderledes forløb, hvor der arbejdes med innovation 
og bæredygtighed via idéudvikling og design.
Én-dags workshoppen tager et kritisk blik på al den 
affald vi generer i vores samfund. Vi kigger på, 
hvordan vi kan benytte disse ressourcer til at skabe 
nye produkter, der både skaber ny værdi og styrker 
vores samarbejde mellem skole og erhvervsliv.

BESØG ET SPILLESTED I KØBENHAVN
Besøg på 1-3 forskellige københavnske spillested-
er. Møde med musikerne på og spillesteds-folkene 
bag scenen før koncerten. Forberedelser til koncert 
følges. Dagen afsluttes med selve koncerten.
Besøget giver et indblik i hvad det kræves at lave 
en koncert fra A-Z. Selve koncerten eren lille del 
af den produktion, der ligger rundt om arbejdet på 
et spillested. Der vil undervejs være en basal ind-
føring i hvordan musikbranchen er opbygget.

FRA IDÉ TIL P3 - BESØG I ET PROFESSIONELT LYDSTUDIE
Besøg i et professionelt lydstudie i København og 
møde med en producer, der fortæller og demonstrerer 
alt om niveauer, effekter, mikrofoner, plug ins, mm. 
Undervejs indspiller deltagerne en sang eller en 
rap lavet helt fra bunden. Udover konkret indføring 
i hvordan et lydstudie er opbygget og fungerer får 
eleverne selv fornemmelsen for elementerne i produk-
tionen af et track, og vejen ‘fra idé til P3’. Der 
vil undervejs være en dialog og basal indføring i, 
hvordan musikbranchen er opbygget.

SKAB ET EVENT I BYRUMMET
Forløbet strækker sig over en måned. Gennem fire mod-
uler lærer deltagerne, hvad det vil sige at skabe 
et event i et byrum / på en stedspecifik lokation. 
Formålet er at kende og handle på de arbejdsopgaver, 
der skal til for at arbejde kreativt med et byrum. 
Forløbet giver desuden deltagerne plads til at skabe 
præcis dét indhold de ønsker, og som motiverer dem.
Opbygning: Idéudvikling, besøg på lokation, organ-
isering, projektledelse, partnerskaber, eksekvering, 
afvikling af event + evaluering.

DIT NETVÆRK GIVER DIG MULIGHEDER
Dit netværk er vigtigt! Et frugtbart netværk er 
ligesom et sammenskudsgilde: Det kræver godt værts-
skab, det kræver diversitet og det kræver at alle 
deltagere byder ind med mere end de tager ud.
På denne intense workshop lærer deltagerne hvordan 
de aktiverer, plejer og styrker deres netværk. Og
hvordan netværk åbner døre for nye muligheder. Work-
shoppen giver et basalt indblik i begrebet netværk, 
og betydningen af at se muligheder i både de nære og 
mere professionelle relationer.

SKATTEJAGT I NORDVEST
På dette dagsforløb lærer deltagerne en masse om 
bydelen Nordvest ved at tage rundt og løse opgaver i 
lokalområdet. Deres indsamlede viden formidles via 
kunst som udfoldes i garagevenuet Støddæmperen i 
Demokrati Garage.
Indhold: Introduktion til Nordvest, gavlmalerier, 
rundtur og produktion, skabelse af demokrati-rap, 
foto-safari i lokalområdet, gruppefremlæggelse, NV-
quiz + afrunding.

BESØG PÅ TRE KØBENHAVNSKE KULTURVENUES
Besøg på tre forskellige kulturinstitutioner i 
København – et teater, et museum og et spillested.
Møde og samtale med de mennesker, der understøtter 
og fremmer kulturen. Rundvisning i de rammer, der 
rummer kulturen i København. Møde med de kunstnere, 
der skaber kunsten. Besøgene giver et indblik i hvad 
det kræves at lave en koncert, udstilling eller for-
estilling fra A-Z. Der vil undervejs være en ba-
sal indføring i og dialog omkring, hvordan kultur-
branchen er bygget op i Danmark.


