Samtaledøgn om DANMARK:
Drejebog for lokale samtalesaloner
Alle øvelser, der er beskrevet i denne drejebog er grundigt forklaret i bogen
”Samtalesaloner – små skub, der får folk til at falde i snak”. Her finder du
svar på de ofte stillede spørgsmål om Samtalesaloner og hvorfor
samtaleøvelserne er skruet sammen, som de er.
Håndbogen er hurtigt læst og kan downloades gratis på
http://samtalesaloner.dk/bog
Materialer – download og print på
http://samtalesalonomdanmark.dk/print-materiale/
•
•
•
•
•

En stak samtalemenuer
Et sæt citatkort
En klokke, et båthorn eller en fløjte, du kan bruge til afbryde samtalerne
Et stop-ur til at styre tiden (mobiltelefoner fungerer fint)
Evt et kamera, hvis du vil dele billeder fra samtalesalonen med resten af
samtaledøgnet. (smartphone er fint)

Program
00.00 – 00.15 Rullende ankomst (side 56 i håndbogen)
Vær klar til at modtage gæsterne ca. en halv time før starttidspunktet.
Efterhånden som gæsterne ankommer kobler du dem sammen to og to og
beder dem trække et citatkort hver og starte en spontan samtale ud fra dem.
Hvis nogle gæster kom meget tidligt og har snakket længe sammen, kan du
bryde dem op i nye par med nye samtalepartnere og nye citatkort.
00.15 – 00.20 Velkomst (side 63 og 92 i håndbogen)
Byd gæsterne velkommen til din samtalesalon og fortæl dem, hvorfor du har
inviteret til Samtalesalon om Danmark. Undlad at være partipolitisk eller give
udtryk for meget stærke holdninger i din velkomst – ellers bliver det svært for
gæsterne at føre de åbne og fordomsfri samtaler, der er meningen med det
hele.
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00.20 – 00.25 Spilleregler (forklaringer på side 21 i håndbogen)
Fortæl nu kort, at en samtalesalon er en ny måde at mødes på og snakke med
folk, man ikke kender om tidens vigtige spørgsmål.
- Samtalerne er stramt styret af en vært, der styrer tiden og stiller
spørgsmålene.
- De fleste samtaler foregår to og to for at få alle på banen og skabe fortrolige
rum.
- Der er ingen rigtige og forkerte svar, og man skal ikke nå frem til en
konklusion, der skal præsenteres til sidst i plenum.
- Der er ingen pauser, så hvis man har brug for at ”træde af” gør man det, når
det passer og springer så ind næste gang en ny øvelse starter.
00.25 – 00.50 Samtalekvadrille (side 70 i håndbogen)
Bed gæsterne rejse sig og finde sammen to og to. Hvis antallet ikke går op,
kan de være tre. Hvis I er over 10, så bed gæsterne fordele sig i hver deres
ende af lokalet alt efter, om de født i et lige år eller et ulige år og finde
sammen i par inden for de to hovedgrupper.
Nu har de 7 minutter til at tale om hvert af disse tre spørgsmål. Hver gang der
er gået 7 minutter, skal de takke hinanden for samtalen og finde sammen med
en ny samtalepartner:
1) Hvornår har du sidst været rigtig stolt af at være dansk?
2) Hvornår har du sidst tænkt, at det her – det kunne vi altså gøre meget
bedre herhjemme?
3) Hvornår har du sidst tænkt ”Nogen burde gøre noget – og hvad gjorde du
så selv?”
00.50 – 01.20 Samtalemenu (side 75 i håndbogen)
Bed gæsterne finde sammen to og to (hvis du har brug for en blande-folkteknik så bed dem fordele sig i lokalet alt efter, om de er født på en lige eller
ulige dato) og uddel den samtalemenu, vi snakker om over hele landet.
Forklar, at de ikke skal nå gennem hele menuen. De vælger selv det eller de
spørgsmål, de har mest lyst til at snakke om. Og hvor længe de har lyst til at
snakke om dem. Når de kun ét spørgsmål, er det helt i orden (og meget
almindeligt)
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01.20 – 01.50 Spontansparring (side 84 og 88 i håndbogen)
Bed nu gæsterne finde sammen i grupper af tre. Hvis I har brug for en ny
blande-folk-teknik, så bed dem, der er født i første halvår stimle sammen i
den ene ende af lokalet og dem, der er født i andet halvår samles i den
modsatte ende.
Nu har hver gæst 10 minutter i fokus, hvor vedkommende frit kan stille de to
andre det spørgsmål om Danmark, der ligger dem mest på sinde. Bed
gæsterne fatte sig i korthed, når de stiller spørgsmålet, så der kan blive muligt
tid til de andres reaktioner, gode råd og synspunkter. Sørg også for at sige, at
de skal holde sig på én person i alle 10 minutter i stedet for straks at springe
videre til en ny person, hvis der er en lille pause i samtalen. Det er ofte efter
disse tavsheder de mest spændende ting dukker op.
Som vært sørger du for at holde tiden og sige, når de første ti minutter er gået
og det er tid til at skifte til gæst nummer to. Og ligeledes, når det er tid til at
skifte til nummer tre.
01.50 – 02.00 Afrunding (side 90 i håndbogen)
Det er et vigtigt samtalesalon-princip at slutte til tiden. Derfor har vi lagt en
10-miutters buffer ind i programmet, så du har lidt at give af. Hvis du er
færdig før tid, er det kun godt – gæsterne har typisk en masse ”afbrudte
samtaler” at følge op på.
Sig tak for i dag og klap dig selv på skulderen, fordi du fik holdt din
samtalesalon.
*****************************************************
Denne drejebog er udarbejdet af Nadja Pass fra Samtidslaboratoriet Borgerlyst til de lokale
samtalesaloner, der bliver afholdt landet over til Samtaledøgn om DANMARK 4. marts
2016.
Samtaledøgn om DANMARK er skabt i samarbejde mellem Samtidslaboratoriet Borgerlyst
og Sproglaboratoriet på P1. Følg med på borgerlsyt.dk/danmark
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