
Dansk

Selv om vi bruger de samme ord, kan vi godt have for-
skellige forståelser af dem. KULTURMOSAIKKEN er et 
debatspil, der bygger bro og skaber fælles forståelser.
Gennem billeder får deltagerne inspiration til debat 
og dialog. KULTURMOSAIKKEN tager afsæt i indre bil-
leder og kan skabe en fælles forståelsesramme.
 
Spillet er opdelt i 5 temaer, der alle har med kultur 
og kulturforståelse at gøre. Gennem samtale om as-
sociationer og holdninger kickstarter KULTURMOSAIK-
KEN en debat. Det kan være som workshops eller 
studiekredse. 

Se www.folkevirke.dk/kulturmosaikken for inspira-
tion til dine egne workshops!

God fornøjelse!



Dansk



Tradition

Selv om vi bruger de samme ord, kan vi godt have for-
skellige forståelser af dem. KULTURMOSAIKKEN er et 
debatspil, der bygger bro og skaber fælles forståelser.
Gennem billeder får deltagerne inspiration til debat 
og dialog. KULTURMOSAIKKEN tager afsæt i indre bil-
leder og kan skabe en fælles forståelsesramme.
 
Spillet er opdelt i 5 temaer, der alle har med kultur 
og kulturforståelse at gøre. Gennem samtale om as-
sociationer og holdninger kickstarter KULTURMOSAIK-
KEN en debat. Det kan være som workshops eller 
studiekredse. 

Se www.folkevirke.dk/kulturmosaikken for inspira-
tion til dine egne workshops!

God fornøjelse!



Tradition



Familie

Selv om vi bruger de samme ord, kan vi godt have for-
skellige forståelser af dem. KULTURMOSAIKKEN er et 
debatspil, der bygger bro og skaber fælles forståelser.
Gennem billeder får deltagerne inspiration til debat 
og dialog. KULTURMOSAIKKEN tager afsæt i indre bil-
leder og kan skabe en fælles forståelsesramme.
 
Spillet er opdelt i 5 temaer, der alle har med kultur 
og kulturforståelse at gøre. Gennem samtale om as-
sociationer og holdninger kickstarter KULTURMOSAIK-
KEN en debat. Det kan være som workshops eller 
studiekredse. 

Se www.folkevirke.dk/kulturmosaikken for inspira-
tion til dine egne workshops!

God fornøjelse!



Familie



Fællesskab

Selv om vi bruger de samme ord, kan vi godt have for-
skellige forståelser af dem. KULTURMOSAIKKEN er et 
debatspil, der bygger bro og skaber fælles forståelser.
Gennem billeder får deltagerne inspiration til debat 
og dialog. KULTURMOSAIKKEN tager afsæt i indre bil-
leder og kan skabe en fælles forståelsesramme.
 
Spillet er opdelt i 5 temaer, der alle har med kultur 
og kulturforståelse at gøre. Gennem samtale om as-
sociationer og holdninger kickstarter KULTURMOSAIK-
KEN en debat. Det kan være som workshops eller 
studiekredse. 

Se www.folkevirke.dk/kulturmosaikken for inspira-
tion til dine egne workshops!

God fornøjelse!



Fællesskab



Kultur

Selv om vi bruger de samme ord, kan vi godt have for-
skellige forståelser af dem. KULTURMOSAIKKEN er et 
debatspil, der bygger bro og skaber fælles forståelser.
Gennem billeder får deltagerne inspiration til debat 
og dialog. KULTURMOSAIKKEN tager afsæt i indre bil-
leder og kan skabe en fælles forståelsesramme.
 
Spillet er opdelt i 5 temaer, der alle har med kultur 
og kulturforståelse at gøre. Gennem samtale om as-
sociationer og holdninger kickstarter KULTURMOSAIK-
KEN en debat. Det kan være som workshops eller 
studiekredse. 

Se www.folkevirke.dk/kulturmosaikken for inspira-
tion til dine egne workshops!

God fornøjelse!



Kultur


