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FORORD
Tre gange siden 2015, har PIP Piorsarsimassutsikkut Inuusuttunut Peqatigiiffik / Foreningen for Kultur og 
Unge Grønland, afholdt NIPITU musikcamp for unge mellem 12-25 år i Sydgrønland. Formålet er at give 
musikinteresserede børn og unge i Grønland mulighed for at udvikle sig musikalsk og socialt. Baggrunden for 
projektet er at mange børn og unge i Grønland ikke har tilstrækkelige muligheder for at udvikle sig på netop 
disse områder. I Qaqortoq, som er den største by i Kommune Kujalleq, findes der ikke undervisningstilbud 
for andre end gymnasieelever. På trods af at efterspørgslen, af musikundervisning og andre fritidstilbud hos 
børn og unge er stor. 

NIPITU musikcamp blev afholdt første gang i 2015 og er vokset i de 3 år projektet har eksisteret. Fra 2015 til 
2017 er antallet af deltagere steget med 91 % og forventes at stige igen i 2018.  I 2017 udvidede foreningen 
musikcampen, med en dansecamp kaldet TAPA (dans på sydgrønlandsk). 
I projektets tredje år har 42 unge deltaget i NIPITU og TAPA. Sommercampen er et gratis tilbud for børn og 
unge med bosættelse i hele Grønland. Campen blev afholdt i perioden 10-22 juli 2017 i Qaqortoq og er lavet 
i samarbejde med Kommune Kujalleq og Campus Kujalleq. Derudover er det støttet af følgende:

60 grader Nord • Air Greenland • Augustinus Fonden • Bikubenfonden • Blue Ice
Brugseni Qaqortoq • Børnehjemmet i Uummannaq • Den Grønlandske Fond

Det Grønlandske Hus København • DGO Fonden • Kommune Kujalleq Strukturmidlerne
Nanortalimmi Tapartartut Peqatigiiffiat • NAPA • Nuuk Musikskole • Rene Design

Royal Greenland • Tips- og Lottomidlerne

Denne rapport er en evaluering af projektets tredje år og udarbejdet af PIP/ Foreningen for Kultur og Unge 
Grønland.  Evalueringen fokuserer på projektets resultater og effekter i forhold til projektets formål, mål og 
succeskriterier fra de medvirkendes, undervisernes og organisationens eget perspektiv. 
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KONKLUSION
42 unge deltagere fra Grønland, Danmark og Alaska, var med til NIPITU & TAPA 2017 i Qaqortoq. Det var 
et mål at skabe en camp med et stærkt fællesskab, som øgede deltagernes faglige og sociale kompetencer, 
herunder styrkelse af selvtillid og personlige kompetencer. Det er projektgruppens vurdering, at campen har 
levet op til sit formål. For at måle på projektets effekt, har projektgruppen opstillet 7 succeskriterier, som 
gennemgås i evalueringen. 

NIPITU havde 36 deltagere, hvilket var et passende antal ift. undervisere, lokaler og udstyr. TAPA blev afholdt 
for første gang og havde 6 deltagere. Antallet af deltagere var for lavt, og der skal arbejdes for at få flere 
deltagere i 2018. 
Projektgruppen har gennem et længere spørgeskema til deltagere og undervisere indsamlet kvantitativ og 
kvalitativ data, og har fået rigtig positive resultater og tilbagemeldinger fra begge grupper. Grafer og citater 
viser at de fleste succeskriterier er opfyldt. Et par kriterier er dog svære at dokumentere, og har derfor givet 
anledning til en mere grundig og dybdegående evaluering fremover. 

PROJEKTETS FORMÅL
Formålet med sommerskolerne er at

1. Øge deltagernes faglige kompetencer inden for musik og dans samt deres sociale kompetencer, 
herunder styrkelse af selvtillid og personlige kompetencer. 

2. Skabe relationer og et stærkt fællesskab på tværs af alder, køn, geografi og baggrund.

MÅLGRUPPE
Campen er for musik- og/eller danse interesserede unge, i alderen 12-25 år fra hele Grønland. Til 
TAPA var der deltagere med fra danseskolen i Nanortalik. Selvom disse deltagere var yngre end den 
fastsatte aldersgruppe, vurderede koordinator teamet, at deres niveau var højt, og derfor ville være 
gode at have med. Hvilket har resulteret i at aldersgruppen i år, reelt været 9-24 år. 

AKTIVITETER
Sommercampen blev afholdt d. 10-21 juli 2017 i Qaqortoq, Kommune Kujalleq. Deltagerne fik 
undervisning, der mundede ud i et afslutningsshow for familie, venner og borgere i byen. 
Deltagerne kom fra flere steder i Grønland (se afsnit Resume af effekter, erfaringer og resultat af 
projektet). 

Under forløbet har deltagerne haft følgende undervisning:
 

• Enkeltundervisning/instrumentalundervisning
• Sammenspil eller danseundervisning i hold
• Musik- eller danseteori
• Fælles kor, for alle deltagere
• Workshops: Fordelt på musikproduktion, sangskrivning, blæseorkester og dans
• Fælles sociale aktiviteter. Herunder morgen- og eftermiddagssamling med undervisning i Alaska 

og grønlandsk trommedans og grønlandsk historie, performance, dans, rytme- og sanglege mv. 
• Afslutningsshow i byens Forsamlingshus 

Se bilag for Undervisningsplan & skema

DEL 1
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SUCCESKRITERIER
1. Opnå et forløb med maksimum 50 deltagere på NIPITU og 20 deltagere på TAPA.
2. At klarlægge om der er behov og tilslutning/opbakning til at lave en danseskole, som bliver en 

integreret del af NIPITU Camp.
3. Campen udvikler de unge, og giver dem værktøjer til selv at arbejde videre med henholdsvis 

musikken og dansen efter forløbet.
4. Skabe et forum med med stærke forbilleder for de unge. Hvor alle projektets deltagere møder 

hinanden med respekt og ligeværd. 
5. De unge oplever at blive taget seriøst, og samtidig oplever de, at der bliver stillet krav til dem. 

At de har værdi og betydning for sommercampene, og derfor tager ansvar og vokser, som 
individer og gruppe.

6. Styrke de unges selvtillid og selvværd gennem hele forløbet. Og samtidig give dem konkrete 
værktøjer til at klare forskellige udfordringer i deres liv.

7. Styrke samarbejdet mellem lokale aktører i Grønland, herunder kommunen, musikere, dansere, 
ungdomsklubben, folkeskolen, erhvervslivet og Campus Kujalleq (Gymnasiet, Handelsskolen 
m.fl.). 
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DEL 2
PROJEKTETS NÅEDE MÅL

1. DELTAGERERE
NIPITU og TAPA har haft en bred sammensætning af børn og unge fra Grønland, Danmark og Alaska. Der 
har været 36 deltagere på NIPITU (musikcamp) og 6 deltagere på TAPA (dansecamp), 18 drenge og 24 
piger. Aldersgruppen har i år været mellem 9-24 år. Deltagerne kommer primært fra  Kommune Kujalleq. 
Projektet har haft deltagere fra Qaqortoq, Nanortalik, Narsaq, Narsarsuaq, Qinngua, Aalborg, Alaska, Nuuk 
og Uummannaq.

Danseskolen har ikke haft det ønskede deltagerantal. Men erfaring fra de tidligere sommerskoler, har vist 
at deltagerantallet stiger hvert år, fordi borgerne lærer projektet og organisationen bag at kende. Allerede 
efter dette års danseskole, har foreningen fået en bredere målgruppe, samt samarbejdspartnere inden for 
dansemiljøet, hvilket vi regner med vil øge antallet af deltagere i fremtiden.

Blandt årets deltagere, har flere også deltaget i Nipitu 2015 og 2016. Der er også kommet mange nye 
deltagere med i 2017. Bl.a. blev der gennem et nyt samarbejde med Børnehjemmet i Uummannaq, sendt 5 
af deres børn og unge til Qaqortoq, for at deltage i både NIPITU & TAPA. 

Det faglige niveau blandt årets deltagere, er som de foregående år meget varierende. Der er en del 
nybegyndere, men i takt med antallet af afholdte Nipitu Camps, ses et stigende antal af letøvede og øvede 
deltagere, i sammenligning med første år Nipitu blev afholdt. I 2015 svarede 50 % af deltagerne at de aldrig 
have sunget eller spillet før, eller at de var letøvede. I 2017 var det samme tal faldet til 36,6 %. 

2. KORTLÆGGE BEHOV FOR TAPA DANSECAMP
Deltagerne på TAPA har været rigtig glade for forløbet, hvilket tydeligt afspejles i deres spørgeskema 
besvarelser. Til spørgsmålet om deltagerne har været tilfredse med undervisningen svarer 83,3 % meget 
tilfredse og 16,7 % tilfreds. 

I hvilken grad er du tilfreds med undervisningen?

Til de følgende 3 spørgsmål har alle deltagere svaret ja:

1. Har du fået nye redskaber under forløbet?
2. Har du tænkt dig at fortsætte med at danse efter TAPA?
3. Vil du anbefale andre i at deltage i en lignende Camp?



7

De unge fra Danseskolen i Nanortalik og Børnehjemmet i Uummannaq, har været glade for at deltage i TAPA 
og har meddelt at de i 2018 ønsker at sende flere deltagere afsted. Yderligere har interessen fra lokale unge 
og forældre til unge været stor. De samlede tilbagemeldinger fra deltagere, samarbejdspartnere og lokale 
unge, tegner derfor et billede af en bred tilslutning og ønske om at TAPA fortsætter i 2018. 

I år deltog to professionelle dansere, som undervisere i dans, med fokus på hiphop og breakdance. Danse-
campen og musik-campen kørte sideløbende og befandt sig to forskellige steder, i den opdelte undervisning. 
For at forene NIPITU & TAPA, blev der bevidst fra undervisere og koordinatores side arbejdet for at skabe 
fælles aktiviteter og overlappende undervisning. De fælles aktiviteter bestod af fælles morgensamlinger 
med forskellige lege og mini-workshops i form af traditionel Alaska trommedans og sang samt forskellige 
opvarmningsøvelser og rytmelege.

Flere undervisere kom med et ønske om at styrke samarbejdet og fællesskabet mellem NIPTU & TAPA, gennem 
flere fælles aktiviteter og undervisning. Den overordnede tilbagemelding på TAPA er at det styrker NIPITU, at 
dansen naturligt bliver en integreret del af musikken og omvendt. Blandt undervisere og koordinatorer er der 
derfor et stort ønske om at fortsætte og forbedre TAPA i 2018. 

“At man hele tiden må danse” 
- Deltager til spørgsmålet om, hvad der har været godt på TAPA

“TAPA gjorde en kæmpe forskel for alle danse pigerne, man kunne hurtigt se, 
hvordan de fik mere selvtillid, åbnede op, turde stille sig frem foran masse 
mennesker og bevæge sig. Det var vildt at se den forskel så hurtigt” 
- Underviser fra TAPA

“Jeg synes godt der kunne have været mere koordinering i at samle musik og dans. Måske 
kunne man få danserne til at danse til noget af det musik der bliver spillet. Eller omvendt, få 
musik til at spille til dansen.”

“At skolerne stimulerede deltagernes musiske/rytmiske sanser på så mange tænkelige måder” 
- Underviser om hvad der fungerede god på NIPITU & TAPA.

3. DELTAGERNES FAGLIGE UDBYTTE 
Alle deltagere har under det 10 dage lange forløb, som tidligere opremset under afsnit om aktiviteter, 
deltaget i teoretisk og praktisk undervisning. Hver dag er deltagere, undervisere og koordinatorer 
mødtes på Campus Kujalleq kl.10-16.15, med indlagte pauser og fælles frokost. 
Det faglige indhold tilrettelægges, med et mål om at styrke de unge fagligt, samtidig med at deres 
motivation og nysgerrighed fastholdes. 

Generelt er deltagernes tilbagemeldinger på det faglige udbytte positivt. 91,4 % af deltagerne svarer 
at de er tilfredse med undervisningen på NIPITU. Heraf meget tilfreds (74,3) og tilfreds (17,1). Til 
samme spørgsmål svarer 100 % af deltagerne på TAPA at de er tilfredse - heraf meget tilfreds (83,3) 
og tilfreds (16,7).
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Mener du overordnet at forløbet har været...

NIPITU - Hvad har du lært af forløbet?
“Jeg er blevet mere åben, bedre til at spille bas, at skrive sange, at 
være fælles om noget”
“At man ikke skal give op når det er en lortedag :’D”
“Akkorderne på et klaver, guitar og lidt bas”

TAPA-Hvad har du lært af forløbet?
“At man altid kan bruge bounce til at danse med”
“House freeze og sang”

På baggrund af ønsker fra deltagere og undervisere var der i år 
(2017) som noget nyt, et højniveau hold til sammenspil. Holdet 
spillede nogle teknisk sværere sange, end de andre hold og 
kunne på den måde få mere fagligt udbytte. Tilbagemeldingen 
fra holdets deltagere og undervisere, var at det fungerede rigtig 
godt og at de teknisk dygtige elever oplevede at få langt mere 
ud at forløbet, end de tidligere år. 

NIPITU & TAPA er et kort forløb, hvor campens deltagere kort bliver introduceret for en masse 
forskellige tekniske og praktiske smagsprøver af, hvad musik og dans kan byde på. De unges 
motivation og forståelse for at deres mulighed for at blive bedre fagligt, afhænger af deres egen 
indsats, er afgørende for om de unge fortsætter med at spille og danse efter forløbet. Besvarelserne 
i spørgeskemaet, som vist nedenfor, viser at langt størstedelen af de unge ønsker at fortsætte med 
at spille musik og danse efter forløbet. 

“At sydgrønlandske elever har stort behov for og vilje til at lære musik.” 
- Underviser om egne erfaringer og betragtninger 

“Jeg havde nogle piger som slet ikke havde prøvet at spille trommer før, og efter de to uger, 
kunne de både spille, men de blev også forelsket i instrumentet. Det kunne jeg også se i 
sammenspil med de andre instrumenter.” 
- Underviser, om hvad der havde overrasket mest

“Jeg synes det er fantastisk at deltagernes niveau er blevet så meget højere siden sidste år.” 
-Underviser gennem flere år, om hvad der har overrasket mest
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Har du tænkt dig at fortsætte med at spille musik efter NIPITU?

Vi ved derfor at der blandt de unge findes et ønske om at fortsætte med at spille, synge og danse. 
Men da vi ikke har undersøgt om de unge selv føler at de har fået de nødvendige redskaber til selv 
at arbejde videre med henholdsvis musikken og dansen, i løbet af året mellem den årlige camp, vil 
dette være nødvendigt at undersøge i 2018. Vores egne tanker og bekymringer er at de unge i løbet 
af året vil opleve at de mangler vejledning, undervisning, struktur og motivation.

4. RELATIONEN MELLEM UNDERVISERE OG DELTAGERE
At underviserne er professionelle musikere og dansere, herunder kendte grønlandske musikere, 
betyder meget for hvervningen af de unge og motivationen til at deltage, samt for at de kommer 
igen. Koordinator teamet vælger underviserne ud fra, at give deltagerne den bedste lærerige, faglige 
og udviklende oplevelse. Gennem forløbet skaber koordinator teamet rammerne for at opbygge 
gode relationer mellem deltagerne og underviserne, således at deltagerne bliver mødt i øjenhøjde 
og bliver taget seriøst. Erfaringen er, at denne relation og tilgang til de unge, har en stor betydning 
for deltagernes udvikling, både fagligt og socialt. 

Gennem projektets forløb, siden det startede op i 2015, har projektgruppen og forskellige 
undervisere, der har deltaget i NIPITU & TAPA, erfaret at sammensætningen af grønlandske og 
danske/udenlandske undervisere er meget vigtig for projektets succes. Her har det særligt været 
vigtigt at have en majoritet af grønlandsktalende undervisere, da de unge hurtigere føler sig trygge, 
når de kan tale deres eget sprog og derfor hurtigere åbner op. 

Projektgruppen arbejder bevidst med ‘de grønlandske forbilleder’ og har en klar oplevelse af at 
det gør en forskel for de unge. De unge kan lettere spejle sig i de grønlandske musikere og vores 
oplevelse er at det har været med til at styrke deres selvtillid og at finde styrke i den grønlandske 
identitet. I 2015 og 2017 var der traditionel inuit trommedans på skemaet. Hvor de unge skulle synge 
og danse til den oprindelige Qilaat tromme. Begge år var de unge meget engagerede og nysgerrige 
på trommedansen og projektkoordinatorerne planlægger mere dybdegående undervisning i 
trommedans og grønlandsk kulturhistorie. 

‘Underviserne viste stor viljestyrke og viste at de havde lyst til at arbejde’ 
- Deltager om underviserne

‘Vi bliver alle sammen behandlet ens derfor har jeg fået mere selvtillid’ 
- Deltager om hvorfor vedkommende har fået mere selvtillid
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Hvordan vil du overordnet beskrive stemningen mellem deltagerne 
(både undervisere og kursister) ?

Hvert år har der ud over de grønlandske undervisere altid været mellem 30 og 50 % danske og 
udenlandske undervisere. Projektgruppen synes også at det er vigtigt at vise deltagerne at der 
findes en verden uden for Grønland, som er fuld af venlige, spændende mennesker og muligheder 
for uddannelse, rejser osv. De ‘udefrakommende’ undervisere kommer med nye input og er med til 
at åbne de unges horisonter i musikken og rent menneskeligt. 

Gode relationer mellem undervisere og deltagere er meget vigtig for et godt projekt. Projektgruppen 
bruger derfor meget tid på at udvælge et godt hold af undervisere, med forskellige baggrunde, 
faglighed, køn, sprog og undervisningserfaring. Projektgruppen arbejder på at have et hold 
af undervisere med lige mange mænd og kvinder. Der er altid en overvægt af kvinder på vokal, 
sang, SSB (Sang, spil og bevægelse) og kor. Hvert år har der dog altid været minimum 1 kvindelig 
instrumentalist. I 2016 og 2017 har der f.eks været kvindelige trommeslagere. Dette har været 
bevidst for at have nogle kvindelige forbilleder, både på vokal og instrument. 

Erfaring med undervisning prioriteres højt og langt de fleste undervisere har en del eller meget 
erfaring. Projektgruppen har dog også valgt uerfarne undervisere når vi har vurderet at de vil være 
egnet til opgaven, med god succes. Det mest afgørende er at musikerne, synes det er et fedt projekt, 
synes det er sjovt at arbejde med unge og kommer med god energi og motivation.

5. DE UNGE OPLEVER AT BLIVE TAGET SERIØST OG AT DER STILLES KRAV TIL DEM 
Projektgruppen og underviser teamet fokuserer meget på at behandle de unge ligeværdigt og 
respektfuldt. Samtidig bliver der stillet kravt til dem, og det tydeliggøres at de selv må bidrage og tage 
ansvar, hvis projektet og slutproduktet skal lykkes og blive en succes for alle. Helt konkret, forventes 
det at de unge møder til tiden, deltager aktivt i alle planlagte aktiviteter og tager undervisningen 
seriøst. 

I 2015 og 2016 oplevede koordinatorer og undervisnings teamet, en forholdsvis stor gruppe unge 
der kom for sent om morgenen, hvilket var forstyrrende for undervisningen og de andre deltagere. 
Koordinatorer og undervisere forsøgte på forskellige måder at komme problemet til livs. De unge 
blev kaldt til individuelle samtaler, de blev ringet op om morgenen og underviserne talte til dem alle 
i plenum. De forskellige opfordringer og peptalks gjorde fremmødet bedre, men var generelt i 2015 
og 2016 et forstyrrende element flere dage. 
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På baggrund af evaluering og erfaringer fra 2015 og 2016, blev der derfor i 2017 lavet nogle ændringer 
for at styrke fremmødet om morgenen, hvilket har givet gode resultater. Undervisningsskemaet blev 
ændret så undervisningen startede kl. 10 i stedet for kl. 9 og band/sammenspil blev rykket til efter 
frokost. I 2017 har koordinatorer, undervisere og deltagere derfor ikke oplevet nogle afgørende 
problemer med de unges fremmøde om morgenen. 

Flere af succeskriterierne overlapper hinanden og særligt succeskriterierne 4-6 som handler om 
relationen mellem undervisere og deltagere, at de unge tages seriøst og bliver stillet krav til samt 
deltagernes øgede selvtillid og selvværd, hænger på mange punkter sammen.
Helt overordnet kan man sige, at for at opfylde succeskriterierne skal projektet skabe trygge rammer, 
hvor de unge har lyst til at åbne sig. De skal engagere sig i undervisningen, have lyst til at skabe nye 
relationer med de andre deltagere og undervisere. De unge skal opleve at blive mødt med respekt 
og ligeværd og at de oplever at de deltager i et spændende og givende forløb. Et forløb, hvor musik, 
glæde og fællesskab, giver dem lyst til at tage ansvar. At de engagere sig så de kan udvikle sig, får 
mere selvtillid og styrkes som individer og gruppe.

Blandt tilbagemeldingerne fra deltagerne, beskriver de unge at de har åbnet sig og har fået mere 
selvtillid. Her beskriver de at det, der for dem har været afgørende for dette, er at alle bliver 
behandlet ens, at de oplever at der er tillid til dem, at underviserne var glade og havde lyst til at 
være sammen med de unge og at de unge ikke havde en oplevelse af at blive dømt. 

Da der i spørgeskemaet ikke direkte er blevet spurgt ind til de unges ansvarsfølelse eller, hvordan 
de oplever at der bliver stillet krav til dem, er det svært at komme med en helt klar konklusion om 
at dette mål er opfyldt. Mere konkret kan vi dog se at alle de unge der deltog, deltog i projektet 
fra start til slut og at alle deltagere på NIPITU & TAPA deltog i afslutningsarrangementet i byens 
forsamlingshus og alt det arbejde det indebar at gennemføre. Dermed har de påtaget sig et ansvar 
og har forhåbentlig en succesoplevelse med at have gennemført et forløb, som på mange måder er 
grænseoverskridende og kræver mod og er derfor vokset hver især og som gruppe.

Hvad skaber god motiverende undervisning for deltagerne? 

‘ I starten var jeg meget genert og lukket. Nu har jeg åbnet mig op og er ikke 
længere genert. Jeg er også begyndt at stille krav til mig selv. Qujanaq - Tak’
- Deltager fra NIPITU 2017

“Vi bliver alle sammen behandlet ens derfor har jeg fået mere selvtillid” 
- Deltager på Nipitu

“At underviserne elsker det de laver/underviser i, med nærvær og oprigtighed. Deltagerne kan med det 
samme mærke, hvis de har en underviser der virkelig vil dem og som kan lede og se dem, også selvom 
det nogle gange kan være udfordrende og grænseoverskridende. Dét tror jeg er god motivation for dem. 
Varieret musik og danse workshops samt instrumentalundervisning” 
- Underviser

“Undervisning i øjenhøjde, respekt, omsorg og positivitet.” 
- Underviser
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6. ØGET SELVTILLID OG SELVVÆRD
92% svarer ja til at de har fået mere selvtillid af at deltage på NIPITU & TAPA Camp. Under 
sommercampen har der været fokus på performance, hvilket har givet de unge konkrete redskaber 
til fremlæggelse og sceneoptræden. Særligt har der i 2016 og 2017 været positiv feedback på en 
drama-inspireret workshop, hvor deltagerne har lært at give slip på frygt og usikkerhed, ‘den lille 
stemmer der siger: nej du kan ikke’, at skubbe stemmen væk og fokusere på egen styrke og glæde 
i stedet. Særligt flere af pigerne har fortalt, at de har brugt den workshop under det afsluttende 
show og andre sammenhænge i deres liv, uden for campen. 

Mange af fællesfagene under sommer campene er bygget op således at deltagerne, skal tage aktiv 
del i fællesskabet og turde stille sig op foran de andre deltagere og optræde. Deltagerne fortæller 
at de har åbnet sig mere op, tør flere ting, tør at stå på en scene og har fået nye venner.  

Projektgruppen og undervisere gennem de foregående 3 år, har observeret at de unge der har 
deltaget i NIPITU, har udviklet sig meget ift deres egen selvtillid. Dette har givet sig til udtryk i 
deres kropssprog, energi, engagement i undervisningen, kontakt og interaktion med undervisere, 
koordinatorer og ikke mindst deltagere imellem. 

”I starten var jeg meget genert og lukket. Nu har jeg åbnet mig op og er ikke længere genert. Jeg er 
også begyndt at stille krav til mig selv. Qujanaq – Tak” 
– Deltager fra NIPITU 2017

“Fordi jeg har fået venner og kan gå op på en scene” 
- Deltager om, hvorfor vedkommende har fået mere selvtillid

“Da jeg kom hertil første gang havde jeg ikke særligt meget selvtillid, men da jeg begyndte at deltage 
kunne jeg mærke at jeg åbnede mere op” 
- Deltager gennem flere år

“Jeg har lært at deltagerne har godt af at få skubbet deres grænser, da de derefter har lært noget nyt, 
og har fået mere selvtillid. Det er vigtigt at behandle alle deltagere ens, alt efter deres kundskaber.” 
- Underviser fra Nipitu

“Jeg tror at det har gjort en forskel for alle eleverne, de har alle brudt 
grænser og udviklet sig ikke kun musikalsk men også personligt.”
- Underviser på NIPITU & TAPA 2017
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Har du fået mere selvtillid af at være med i NIPITU/TAPA?

I løbet af hvert camp har er der opstået et stærkt fællesskab mellem deltagere, undervisere 
og koordinatorer. Dette fællesskab har delt en masse oplevelser med musik og dans  som 
omdrejningspunkt. Disse oplevelser har givet de unge glæde og mod. Mange deltagere nævner 
også at de har fået nye venner og at dette har været afgørende for at de har fået mere selvtillid. 

7. SAMARBEJDSPARTNERE
Foreningen PIP har de sidste 5 år skabt sig en række samarbejdspartnere. Disse 
samarbejdspartnere er en afgørende faktor for foreningens arbejde og afholdelsen af NIPITU 
& TAPA. Herunder opsummeres projektets samarbejdspartnere, hvorefter en uddybende 
beskrivelse følger.

UNDERVISERE 
I år bestod underviserne af 10 musikere: Angunnguaq Larsen, Frej Levin, Troels Nordal 
Mørkenborg, Ihan Haydar, Karina Møller, Kiiu Olsen, Hans Ole Amossen, Nina K. Jørgensen, 
Kimmernaq Kjeldsen, Titken A. Jakobsen 
og to dansere: Camilla Aviaja Olsen og Anna Eileen Jeppesen

Underviserne har en altafgørende betydning for projektets succes, da de er hovedansvarlige 
for hverdagens sociale og faglige indhold. Undervisere bliver op til projektet udvalgt af 
projektgruppen og undervisningen bliver til dels stykket sammen ud fra deres kompetencer. 8 
ud af de 12 undervisere er grønlandske musikere, som alle har erfaring både som udøvende 
musikere og undervisere.

Kommune Kujalleq Har givet økonomisk støtte og adgang til kommunens faciliteter.
Campus Kujalleq Stillede lokaler til undervisning til rådighed, samt musikudstyr. 
Klubben Kaassassuk Stillede lokaler, og udstyr til rådighed. Klubben har også hjulpet med 
hvervning af deltagere. 
 Tasersuup Atuarfia I år har vi fået etableret et nyt samarbejde med folkeskolen, som stillede 
deres gymnastiksal til rådighed, samt logi til deltagere fra Nanortalik.  
Børnehjemmet Uummannaq Børnehjemmet Uummannaq sendte 5 børn til Qaqortoq, som 
deltog i både NIPITU og TAPA.
Nuuk musikskole Lånte NIPITU blæseinstrumenter.
Danseskole Nanortalik Sendte 4 deltagere til TAPA.  
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STYRKET SAMARBEJDE MED KOMMUNE KUJALLEQ
Gennem møder med den nye borgmester, Kiista P. Isaksen og fritids- og kulturudvalget i 
Kommune Kujalleq (formand Benjamin Kielsen, og kommunalbestyrelsesmedlem Bentiaraq 
Ottossen), har foreningen styrket samarbejdet med kommunen. Den nyligt konstituerede 
kommunalbestyrelse skal i gang med at udarbejde en kultur- og fritidsstrategi, med særligt fokus 
på unge. Foreningen er blevet inviteret med til at udvikle strategien, samt sidde i det ungeråd der 
bliver oprettet i Kommune Kujalleq. Desuden har foreningen og kommunen indgået en aftale om 
at styrke samarbejdet mellem foreningen, kommunen og foreningens andre samarbejdspartnere, 
herunder Campus kujalleq, Tasersuup Atuarfia og Klubben Kaassassuk. Denne aftale letter 
foreningens arbejde og gør det muligt at fokusere på andre vigtige opgaver såsom hvervning af 
deltagere og frivillige samt styrkelse af organisationen.

ØVRIGE SAMARBEJDSPARTNERE
Vores samarbejder uden for Kommune Kujalleq herunder, børnehjemmet Uummannaq, Nuuk 
musikskole og undervisere i og udenfor Grønland, har stor betydning for organisationen og 
projektet. Foreningen PIP’s netværk bliver ved med at vokse i kraft af, at vi år efter år bruger tid og 
ressourcer på at opsøge kulturelle personligheder og organisationer, som vi mener kunne være 
interessante at arbejde med. For de unge deltagere har relationerne på tværs af Grønland og 
norden også en stor betydning, da deres horisont udvides og giver indblik i andre måder at tænke 
og leve på.
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ANBEFALINGER
1. DELTAGERE 
Med 36 deltagere på NIPITU og med et maximum på 50, er det vores vurdering at kapaciteten i forhold til 
undervisere, lokaler og særligt musikudstyr, har været meget tæt på sit maksimum dog med plads til flere 
deltagere på danseskolen. Projektgruppen vil derfor arbejde for at kunne imødekomme det stigende antal 
deltagere ved at: 
• Søge sponsorater til instrumenter hos danske musikskoler og musikforretninger
• Danne et hold for nybegyndere som ikke behøver et fuldt udrustet øvelokale i forhold til musikudstyr
• Arbejde for at få flere tilmeldte på TAPA

2. TAPA DANSECAMP
For at integrere NIPITU og TAPAs undervisning mere, er der blevet foreslået at der fremover bliver planlagt 
mere fælles undervisning. Derfor skal der foregå en større koordinering mellem danse- og musikundervisere 
og brainstormes på overlappende/fælles workshops. 
TAPA havde i 2017 få og kun piger som deltagere. For at sikre flere deltagere vil projektgruppen gøre en 
større indsats for at hverve deltagere. For at tiltrække flere drenge vil vi i 2018 have 1 kvindelig og 1 mandelig 
underviser med. 

3. DELTAGERNES FAGLIGE UDBYTTE OG TIDEN MELLEM DEN ÅRLIGE CAMP
Vi ved for lidt om de unges behov i løbet af året mellem Campene. Vores egne formodninger er at de unge i 
løbet af året vil opleve at de mangler vejledning, undervisning, struktur og motivation til selv at fortsætte med 
henholdsvis dansen og musikken efter NIPITU & TAPA. Hvis vi fremover skal støtte dem imellem forløbene er 
nogle af de ting vi kan gøre i 2018:
• Undersøge de unges behov og ønske, som en del af evalueringen.
• Lave en dream session/Brainstorm med alle deltager og undervisere på NIPITU & TAPA 2018
• Research

4. FLERE PROJEKTER OG TILBUD TIL UNGDOMMEN I GRØNLAND
Foreningen oplever at de grønlandske unge efterspørger flere tilbud i Qaqortoq og mange andre steder i 
Grønland.
I den østgrønlandske by Tasiilaq, vil foreningen i foråret 2018 tage på en forberedende tur, med henblik på 
at afholde NIPITU musikcamp i 2019. I samme forbindelse vil der blive afholdt workshops med rytmelege, 
kor og instrument bazar, for byens unge. Foreningen har mange ideer og planer om fremtidige projekter. 
For at nævne et par, ønsker foreningen at etablere NIPITU musikcamps i flere dele af Grønland, afholde 
uddannelsesforløb i projektledelse for unge fra hele landet, og etablere ungeråd og ungdomshuse i byer der 
særligt mangler tilbud til unge. 
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Ville du ønske at du kunne gå til flere sociale og kulturelle aktiviteter i din fritid?

5. EVALUERING OG PROJEKTETS EFFEKT
Foreningen ønsker at styrke og forbedre sit arbejde med evalueringer af projekter. Foreningen 
har evalueret på alle projekter og spørgeskemaerne er over tid blevet mere grundige og 
dybdegående. I 2018 vil spørgeskemaet blive justeret og tilpasset så det bliver lettere at besvare 
de 7 opstillede succeskriterier. Ud over spørgeskemaer, vil en af projektkoordinatorne under 
NIPITU & TAPA Camp 2018 opsøge deltagere, undervisere, samarbejdspartnere, forældre og 
andre interessenter og lave kvalitative interviews. Ud over at forbedre NIPITU & TAPA Camp, 
bruger foreningen også den indsamlede data som grundlag for nye projekter. 

6. ET BÆREDYGTIGT OG UNGE DREVET PROJEKT
Foreningen arbejder for at lave et mere bæredygtigt og lokalt forankret projekt og vil derfor over 
en årrække overdrage projektet til lokale kræfter. Denne overdragningsprocess forventes at tage 
3 til 5 år, hvor lokale unge uddannes i projektledelse og gradvist inddrages i alle projektaktiviteter. 
Processen planlægges at opstarte i 2018, hvor 1-2 projektkoordinatorer laver det indledende 
arbejde, holder møder med interesserede lokale og holder korte projektleder-workshops mm.

7. FRIVILLIGE 
Projektgruppen vil i 2017/18, arbejde for at hverve flere frivillige, der kan hjælpe til under 
afviklingen af NIPITU & TAPA Campen. Projektgruppen har de foregående år haft et par frivillige 
hvert år, som har hjulpet med praktiske opgaver i køkkenet og under afslutningskoncerten. 
Projektgruppen har alle år haft et stort arbejdspres under afviklingen af Campen, hvor de 
arbejder 10-12 timer i døgnet 15 dage i streg. Hvervning af frivillige ville lette projektgruppens 
arbejdspres og samtidig styrke samarbejdet med lokale frivillige. Foreningen er i dialog med 
Grønlands Røde Kors’ lokalafdeling i Qaqortoq, som gerne vil hjælpe med at hverve frivillige. 
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DATAINDSAMLING
Dataindsamling er foregået via to spørgeskemaer, et til deltagerne på NIPITU & TAPA og et til undervisere, 
samt analyse af de to indhentede spørgeskemabesvarelser. I rapporten er der udvalgt en række grafer på de 
samlede besvarelser og anonymiserede citater, fra deltagere og undervisere. 
Evalueringen er desuden understøttet af løbende tilbagemeldinger fra specielt underviserne, men også andre 
samarbejdspartnere, herunder Kommune Kujalleq og projektgruppens egne observationer og erfaringer. 

SPØRGESKEMABESVARELSER
Deltagerne har besvaret et spørgeskema på campens sidste dag, inden den afsluttende koncert. 
Spørgeskemaets første del bestod af spørgsmål til deltagernes oplevelse af det sociale og faglige indhold 
under campen, deres udbytte og personlige udvikling i forbindelse med NIPITU & TAPA. Anden del af 
spørgeskemaet bestod af baggrundsoplysninger på deltagerne, deres sociale trivsel, deres meninger 
om behovet for nye projekter i deres egen kommune og fritid, ønsket om at indgå som frivillig og projekt 
iværksætter, som beskrevet ovenfor i anbefaling #4 på side 15.

Spørgeskemaet til underviserne bestod af spørgsmål til undervisernes oplevelse af det sociale og særligt 
det faglige indhold under campen. Analysen af deres besvarelser, bliver hovedsageligt holdet op imod 
projektets succeskriterier. Tilbagemeldinger omk. konkrete anbefalinger til eksempelvis koordineringen af 
undervisningen mm. bliver kort nævnt i gennemgangen af succeskriterierne, men vil ellers blive gennemgået 
i en intern evaluering. 

PROJEKTGRUPPENS EGNE OBSERVATIONER OG ERFARINGER
De fleste í projektgruppen har været med til udviklingen og afviklingen af alle 3 NIPITU camps siden 2015 
og kan derfor se projektets og deltagernes udvikling over tid. Der vil her særligt være fokus på, deltagernes 
udvikling over tid. Yderlige behandler rapporten kort, projektets videre forløb de kommende år. De foregående 
tre år er der blevet udarbejdet en evalueringsrapport af projektet, hvert år. Denne rapport kigger på projektet 
gennem de foregående 3 år, men alt data stammer fra 2017.
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