DRØMMEN OM

DRAGSKOLEN
ET KREATIVT SAFER SPACE FOR UNGE TIL AT
LÆRE, UDFORSKE OG BLIVE ANERKENDT FOR
DEN MAN ER ELLER ØNSKER AT BLIVE.

MIZZ PRIVILEZE

AOF STORKØBENHAVN

FORMÅLET MED DRAGSKOLEN
er at give unge under 25 år et kreativt space til at lære om kunstformen
drag og udforske forskellige kønsudtryk i et trygt fællesskab, hvor nye
venskaber dannes og følelsen af at være alene fjernes.
Det kan ses som et alternativ til fodbold for de unge, der drømmer om at
bruge deres fritid på noget andet, og som samtidig har brug for rammer
til at udfolde og udvikle sig fagligt og personligt.
Det handler ikke kun om at lære make-up skills og få scenetræning - det
handler også om at få lov til at udtrykke sig selv på trods af, hvad nogle
normer ellers dikterer.

Der er behov for dragskolen fordi unge, der bryder med normer for køn,
udtryk eller seksualitet har brug for rollemodeller og et safer space, hvor de kan
være sig selv og ikke udskammes. I stedet for at lave en trøste kaffeklub,
ønsker vi at skabe empowerment og give de unge redskaber til at udtrykke sig
og genvinde troen på, at de har lov til at klæde sig, elske og identificere sig,
som de ønsker og har behov for.

"If you can't love yourself, how are
you gonna love somebody else?"
RuPaul, verdens mest kendte Drag Queen

TEST OG MEDUDVIKLING AF KONCEPTET
Med midler fra Tuborgfondet testede vi i 2021 konceptet, hvor vi lavede en weekend for 7
unge, der fik en introduktion til drag og fik lov at arbejde med både sin ”indre” og ”ydre”
drag. Evalueringen fra weekenden fortæller tydeligt, at de unge fik en styrket tro på sig selv
og har sidenhen dannet venskaber og optrådt i Odense, Aalborg og København.
Med midler fra AOF, afholdte vi i maj 2022 en workshop for 10 unge, der gav deres bud på,
hvordan en dragskole kunne se ud. Det er dem, der har valgt de bærende værdier for
skolen, og programmet for dragskolen er således baseret på deres drømme og ønsker om
bl.a. at lære om queer-historie, make-up, scene-performance og opnå personlig udvikling.

BUDGETRAMME
Vi søger 100.000 dk til at udvikle og afholde dragskolen i efteråret 2022 for 20 unge under
25 år, der i løbet af 4 måneder får træning i at være performer, danner nye relationer og
opnår viden og kompetencer indenfor kunstformen drag.
Udgifterne dækker i alt 10 moduler fordelt over 7 hverdage og 3 weekender:
Modul 1: Etablering af safer space og læring om queer-historie
Modul 2: Din indre drag (drag som kunstform, politisk værktøj og vejen til det gode navn)
Modul 3: Makeup-workshop del 1
Modul 4: Makeup-workshop del 2
Modul 5: Drag body - hvordan skaber man den krop eller illusion, man ønsker
Modul 6: Scene selvtillid workshop del 1
Modul 7: Scene selvtillid workshop del 2
Modul 8: Sådan klipper du musik og designer en drag performance
Modul 9: Sådan kan du med nål, tråd og limpistol drag up dit outfit
Modul 10: Alle skills sættes sammen til finale-show for venner og forældre + evaluering

RESULTAT OG PÅ LÆNGERE SIGT
Efter sidste modul har vi givet 20 unge viden og kompetence indenfor kunstformen drag og
givet dem nye venskaber, der vil fjerne følelsen af at være alene.
Udover at lære om drag, er det også målet, at deltagerne gennem de 10 moduler får en
styrket positiv selvopfattelse. Heri er der også potentiale for, at de unge får kompetence og
mod til at bruge deres stemme i den offentlige samtale om køn og LGBT+rettigheder, og på
den måde kan være rollemodel for andre unge - både i forskellige fysiske fællesskaber og
gennem vores tilstedeværelse på sociale medier. Løbende vil vi nemlig dokumentere rejsen
på instagram samt oprette en Dragskole-profil på TikTok, som de unge får kontrol over.
Samtidig er der flere produktionsselskaber, der har vist interesse for at lave en serie, der
følger dragskolen og derved kunne et produkt også blive en serie, der ville udkomme
efterfølgende.
NEXT STEPS
Efter evaluering af forløbet, vil vi kunne konceptualisere projektet til en manual, således at
en dragskole også kan drives i andre dele af landet, hvor første hold potentielt kan blive
medundervisere og rollemodeller.
Vi drømmer også om, at dragskolen ikke kun er et isoleret forløb, man kan tilmelde sig,
men kan blive etableret som et vedvarende tilbud til de unge, der har behovet og som efter
at have gennemført en række moduler, kan være medskabere af nye moduler og ny læring.
Som drag kan man altid blive dygtigere - ligesom med fodbold.

MÅLGRUPPE
Unge i København i alderen 12-25 år. Tanken er at have et særligt fokus på at rekruttere
mangfoldigt og sikre, at majoriteten af de unge, der får gavn af tilbuddet har et ekstra behov
for fællesskabet frem for meget ressourcestærke unge, der uden problemer kan deltage i
allerede eksisterende fællesskaber i København. På baggrund af vores to tests af
konceptet forventer vi, at deltagerne vil være en blanding af unge, der har en specifik drøm
om at være drag performere og så unge, der bruger kunstformen til at finde fællesskab og
være kreative, men ikke nødvendigvis ser det som en karrierevej.

HVAD FÅR I UD AF AT STØTTE PROJEKTET
Udover at støtte et godt formål, vil det at være støtter af projektet gøre det muligt for jer at
promovere jeres støtte af LGBT+miljøet, fx under Copenhagen Pride week i august. Vi har
de seneste år set en skærpet kritik af virksomheder, der kun støtter symbolsk gennem
regnbue-logoer, men en støtte til dette projekt vil give respekt og vise en vilje til at støtte
unge LGBT+personer - og potentielt være med til at redde liv (jf. fakta nedenfor).

FAKTA
“Ensomhed er ca. 5-6 gange mere udbredt blandt LGBT-personer end blandt befolkningen
generelt” (Undersøgelse af udfordringer og stigma i forhold til at have en LGBTI-identitet i
Danmark, Als Research (2020)
“Selvmordstanker er mere end dobbelt så udbredt blandt LGBT-personer som blandt den øvrige
danske befolkning, og faktiske selvmordsforsøg sker ca. tre gange så ofte blandt LGBT-personer”
(Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2018. Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling
den 27. februar 2018)
"44% af LGBTQ+ grundskolelever har oplevet mobning eller diskrimination på baggrund af deres
LGBTQ+ identitet" (Stop diskrimination i skolen - LGBTQ+ elevers trivsel og vilkår i grundskolen,
LGBT+ Ungdom & LGBT+ Danmak.

HVEM STÅR BAG DRAGSKOLEN?
Drømmen om Dragskolen kommer fra drag queen Mizz Privileze, der efter første test af
konceptet har indgået samarbejde med den folkeoplysende forening, AOF Storkøbenhavn.
Mizz Privileze er Danmarks normkritisk drag queen og bl.a. kendt fra TV2's 'Danmark
har talent', hvor de både fik guldbuzzeren og kom i finalen, som den første drag queen i
verdenen. Mizz Privileze blev i 2020 nomineret til årets drag og årets LGBT+-person til
Rainbow Awards. Dragtivisten er også kendt for at være en af stifterne af bevægelsen Lev
og Lad Leve, der arbejder for at stoppe hadforbrydelser mod LGBTQI+personer. Bag
dragnavnet, er Michael Bjerring, der er uddannet folkeskolelærer, certificeret
menneskerettighedskonsulent og i dag lever af at sprede glæde og glitter med sin drag.
AOF er en folkeoplysende aktør, hvis hovedformål er at fremme debat om væsentlige
samfundsemner og give alle borgere mulighed for at tage aktivt del i demokratiet. Sammen
har vi derfor både personlig levet erfaring med dragfænomenet og mange års erfaring i at
afholde oplysningsvirksomhed og kursusaktivitet. Det ligger os derfor begge meget på
sinde både at udbrede viden om kunstformen drag, og skabe aktiviteter til en bredere
målgruppe af borgere, der ellers ikke føler sig inkluderet i Foreningsdanmarks aktiviteter.

MERE OM DRØMMEN OM AT STARTE DRAGSKOLEN
TV2 LORRY ARTIKEL
Nyt alternativ til fodboldholdet: Michael vil starte Danmarks første dragskole
Go Morgen Danmark TV2
Michael Bjerring vil åbne en dragskole som fritidstilbud til unge
Drag Skolens instagram
https://www.instagram.com/drag.skolen/
Mizz Privilezes instagram
https://www.instagram.com/mizzprivileze/
E-mail
Dragskolen.info@gmail.com

