Anbefaling
Mikkel Szlavik, 180580-2789 var i perioden 7. juli - 3. august 2008 instruktør på børne- og
ungdomsprojektet ”Kaassassuk”, som bestod af et stort forestillingsprojekt, en musikteaterskole
samt en række kreative aktiviteter i byen Tasiilaq (Ammassalik) og bygden Tiniteqilaaq i
Østgrønland.
Mikkel havde ansvar for og instruerede hele den musikalske side af projektet, hvor der i perioden
deltog ca. 200 børn og unge i alderen 7-20 år ligesom han underviste flere yngre voksne på vores
”føl” ordning, så de kunne fungere som musikalske assistenter under og efter projektet. Desuden var
han medansvarlig for det samlede projekt- der også bestod af meget socialt arbejde - og indgik i et
givende og positivt samarbejde med de øvrige faginstruktører i et multikulturelt team.
Mikkel har udvist en særlig forståelse for børn og unge der lever under meget svære vilkår. Han
formåede at skabe et socialt og trygt rum, hvor han støttede det enkelte barn i at opdage sine evner
og udvikle sig i forhold til sit potentiale, og mærke den glæde det er at medvirke til at skabe en
musikalsk proces i samspil med andre, og opleve sig selv som en vigtig del af et flot færdigt
produkt - en musikalsk teaterforestilling - som blev spillet flere gange for byens befolkning.
Mikkel underviste bl.a. børnene i stomp, rytmiske lege, afrikanske sange og danse samt guitar,
tromme og samspil ligesom han i samarbejde med bl.a. en grønlandsk teaterinstruktør og en svensk
koreograf udviklede mere eksperimenterende performancedele til forestillingen i samspil med
børnene.
Mikkel har store pædagogiske evner. Han har en varm, rolig og glædesspredende personlighed,
arbejder stabilt - også under hårdt pres - og besidder en naturlig autoritet og en faglighed, der vil
komme mange mennesker til gode i fremtiden.
Jeg giver hermed Mikkel Szlavik mine bedste anbefalinger.
Karen Littauer, Projektleder, Nuka Film
Nuka Film har igennem en årrække arrangeret mange store projekter især for særligt udsatte
børn og unge i belastede områder oftest i Grønland. Projekter er helt på eget initiativ og vi
arbejder uafhængigt af alle instanser. Vores mål er at skabe gode, lærerige, oplevelsesorienterede
og selvtillidsstyrkende projekter for børn og unge. Vi arbejder på at dele af projektaktiviteterne
fortsætter ved lokale kræfter, når vi er rejst. Projekterne har modtaget mange priser bl.a.
børnesagsprisen i 2006.
Yderdistrikterne i Grønland, er isolerede og oftest meget oversete områder, med en stærkt belastet
økonomi og store sociale problemer. Vi vælger derfor generelt at placere vores projekter dér,
hvor flere børn og unge opvokser i socialt udsatte familier og hvor vores projekter kan bidrage til
en positiv udvikling.
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