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Ansøgning om støtte til Vesterbro Pigefestival 2009 – 10.000 kr.
Hvad vil vi?
Foreningen Vesterbro Pigenetværk afholder igen i år en Pigefestival for piger i alderen 8-18 år.
Pigefestivalen er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvis formål er at skabe en synlighed omkring de
fritidstilbud, der er på Vesterbro, samt at skabe netværk blandt bydelens tilbud og piger. Sammen med
Pigeidrætsdagen, som afholdes hvert efterår af Vesterbro Pigenetværk, skal Pigefestivalen præsentere de
piger, der ikke allerede benytter klub- eller foreningstilbud på Vesterbro, for diverse fritidstilbud.
Hvorfor?
Vesterbro rummer mange fritidstilbud for piger mellem 8 og 18 år. Desværre er ikke alle piger på Vesterbro
klar over at disse tilbud eksisterer, eller de ved måske ikke, hvor man skal henvende sig og hvad man skal
gøre, for at kunne nyde godt af dem. Dette gælder primært piger af anden etnisk baggrund end dansk, men vi
oplever også i stigende grad, at de etnisk danske piger ikke benytter sig af de etablerede tilbud i området.
Hvor og hvornår?
Vesterbro Pigefestival 2009 er en festival med offentlig adgang, der løber af staben den 14. maj mellem kl.
15-19 i Idrætsfabrikken på Vesterbro. Til Pigefestivalen vil Vesterbros foreninger og fritidsklubber
præsentere deres tilbud for pigerne både gennem personlig kontakt, optræden, aktiviteter og pjecer. Piger fra
lokale foreninger og klubber vil optræde med cirkus, dans og sang, og derudover vil der være en berømt
dansk sangerinde, der er populær blandt målgruppen, til at underholde. Rundt om scenen vil diverse
workshops være placeret, hvor pigerne kan lave natursmykker, få skønhedspleje, prøve capoeira, jonglere og
meget andet.
Sidste år – stor succes!!
I 2008 blev Pigefestivalen afholdt med stor succes med ca. 350 deltagere – næsten en fordobling i
deltagerantallet i forhold til året før. Der forventes et deltagerantal på 300-350 piger i 2009. Pigerne
oplyses om festivalen via opsøgende arbejde på lokaler skoler, fritidshjem og -klubber, foreninger og andre
med kontakt til målgruppen.
Vi har valgt at gøre arrangementet så billigt som muligt for at tiltrække alle samfunds- og sociale lag og
mener, at en indgangsbillet til 30 kr. er noget alle piger kan få sparet op til. Indgangsbilletten inkluderer
frugt, drikkelse, aktivitetsboder og underholdning.
Vesterbro Pigenetværk søger hermed Nordea om støtte på 10.000 kr. til gennemførelse af Pigefestivalen
2009. Øvrige midler søges hos Vesterbro Lokaludvalg, som allerede har bevilget 20.000 kr., samt hos Vi
Kbh’er-puljen og andre puljer. Se vedlagte budget.
Vi står naturligvis til rådighed for spørgsmål og kommentarer og deltager gerne i drøftelse om ansøgningen.
På vegne af Vesterbro Pigenetværk,
Marie Schytte Krabbe
Projektrådgivningen – Mangfoldighed, Kultur & Fritid
Københavns Kommune
Nyropsgade 1, 3. sal, 1602 København V
Tlf.: 3366 6901
Mail: makrab@kff.kk.dk
Vesterbro Pigenetværk er en forening med deltagelse af forskellige aktører, der arbejder med piger på Vesterbro,
herunder Studenter Settlementets Boldklub, Pigeklubben i Settlementet, Børnekulturstedet, Projektrådgivningen og
Dagmar. www.vbropiger.dk.

