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SELVISCENESÆTTELSE 
SOM FÆNOMEN
En arrangementsrække i Gentofte 
8.9. - 7.12. 2010

TILMELDING
Tilmelding og betaling sker via: www. fof-gentofte.dk
Tilmelding er bindende. 

PRIS
Enkeltarrangement: 60 kr.
Alle arrangementer, inkl. realkompetencebevis: 
250 kr.
 
YDERLIGERE INFORMATION
Gentofte Hovedbibliotek: tlf: 39 98 58 82
FOF Gentofte: tlf: 39 63 70 10
 
SAMARBEJDSPARTNERE
Arrangementsrækken er blevet til i et samarbejde 
mellem Gentofte Bibliotekerne, Lokalhistorisk Arkiv 
og Folkeoplysningsforbundene i Gentofte.
Samarbejdet er støttet af Styrelsen for Bibliotek og 
Medier 
 
REALKOMPETENCER
Når du deltager i et arrangement, bruger du dig 
selv på mange forskellige måder. Du får oplevelser, 
og du bliver underholdt, men du lærer også nyt og 
bliver klogere både fagligt og menneskeligt. Det 
kan du få bevis på: Et realkompetencebevis.
Folketinget har fra 1. august 2008 vedtaget en lov 
om realkompetence. Det er et tilbud til dem, der vil 
vise arbejdsgivere eller uddannelsessteder, at de 
har dygtiggjort sig i deres fritid. 
Arrangementsrækken begynder den 8. september 
– vi glæder os til at se dig.
 



Inderside

Inderside 2 Inderside 3Når man læser selvbiografisk 
litteratur eller ser moderne 

reality shows, bliver man vidne til 
andres helt personlige beretninger 
og selviscenesættelser. 
Grænsen mellem det offentlige og 
det private bliver gang på gang 
flyttet.
 

”Selviscenesættelse som fænomen” 
er en arrangementsrække, der 
fra forskellige vinkler tematiserer 
spørgsmål om forholdet mellem 
virkelighed og fiktion, erindring og 
faktiske begivenheder og bekend-
else og bedrag.

Introduktion
Onsdag den 8. september kl. 17.00-18.30 på Gentofte 
Hovedbibliotek
Kom til en teoretisk og praktisk introduktion til “Selv-
iscenesættelse som fænomen”. 
Der vil være et oplæg om: hvad kendetegner fik-
tion frem for det faktiske, hvor går grænsen mellem 
digtning og virkelighed og er der overhovedet én? 
Vi vil desuden introducere hele arrangementsrækken 
og fortælle om realkompetencebeviset. Hvad er det, 
og hvordan får man ét? 
Hold: 203007

Dan - En sand mester i 
selviscenesættelse  

Lørdag den 11. september kl. 14.30-17.00 på Vangede 
Bibliotek 
Tegner og forfatter Peder Bundgaard fortæller om 
vennen og forfatteren Dan Turell, som i dag har kult-
status. Foredraget indkredser, hvordan Dan Turell var 
mester i at iscenesætte sig selv og sine mange para-
dokser som forfatter og menneske. Efter foredraget 
viser en guide fra ‘Peter og Ping’ rundt i Vangede 
med udgangspunkt i Dan Turells ”Vangede Billeder”.
Hold: 203008

Synlig for enhver pris
Onsdag den 13. oktober kl. 17-18.30 på Gentofte 
Hovedbibliotek
Hør psykoanalytiker, lektor og dr. phil. Judy Gammel-
gaard fortælle om den bekræftelse, som i psykolo-
giske termer kaldes narcissisme. I dagens samfund 
består den i at gøre sig synlig i det offentlige rum og er 
stærkt understøttet af den udvikling, der er sket inden 
for IT-teknologien. Vi vil se på, hvad der psykologisk er 
på spil, når det, der tidligere blev betragtet som privat 
rykker ud i det offentlige rum. Her bliver et menneskes 
identitet i høj grad målt på graden af synlighed. 
Hold: 203009

A Storyteller
Lørdag den 30. oktober kl. 13.30-17 på Gentofte 
Hovedbibliotek samt Rungstedlund
Karen Blixen havde en sjælden evne til selvisce-
nesættelse. Hun optrådte som en karismatisk og 
dæmonisk skikkelse, og myten om hendes liv lever i 
bedste velgående. Kom til et spændende foredrag 
om landets største storyteller ved cand.mag. Jørgen 
Stormgaard. 
Efter foredraget tager vi med en bus til Rungstedlund, 
hvor der vil være rundvisning.
Hold: 203010

Skriv dit livs historie
Torsdag den 18. november kl. 17-19 på Gentofte 
Hovedbibliotek 
Skrivevejleder Neal Asley Conrad giver en kyndig og 
inspirerende introduktion til, hvordan du kan sætte ord 
på dine erindringer til glæde for både dig selv og din 
familie. I tages med på en rejse tilbage til skoletiden 
og hjælpes på vej til at få jeres egne erindringer på 
papir. Lokalhistorisk Arkiv vil inspirere med en miniud-
stilling om skoleliv i Gentofte gennem tiden.
Hold: 203011

Paneldebat om selviscenesættelse
Torsdag den 25. november kl. 17-18.30 på Gentofte 
Hovedbibliotek
Mød kulturanmelder Knud Romer, forfatter og lektor 
Erik Skyum Nielsen og journalist og forfatter Kirsten 
Jacobsen (som har skrevet om bl.a. Lars Løkke Ras-
mussen og Mads Øvlisen), som diskuterer og debat-
terer “Selviscenesættelse som fænomen”.
Hold: 203012
 

Få dit realkompetencebevis  
Tirsdag den 7. december kl. 17-18.30 på Gentofte 
Hovedbibliotek
Når du har deltaget i alle arrangementerne, har du 
mulighed for at få et bevis på de kompetencer, du 
har opnået under arrangementsrækken. Vi sætter 
ord på det, du har lært og de oplevelser, du har haft. 
Vi vejleder dig til at bruge undervisningsministeriets 
evalueringsværktøj: 
www.realkompetence-folkeoplysning.dk
Hold: 203013

PROGRAM


