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SOM MAN SIGER – PÅ DOKK1 OG I DANMARK

I Aarhus slipper sprogforsker Michael Ejstrup, formidlergruppen MegaNørd og
Per Vers talesproget løs og lancerer projektet SOM MAN SIGER
Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettosprog og gadeslang.
Den 25. januar 2020 fra 13 til 15 inviterer projektet SOM MAN SIGER til fest for mangfoldigheden i
dansk talesprog på DOKK1 i Aarhus. Projektet er skabt af MegaNørd og støttet med 4 millioner kroner af
Nordea-fonden. Derfor er det ganske gratis for publikum.
På scenen puster sprogforsker Michael Ejstrup liv i projektet og talesproget og får gæster på scenen, der
fortæller om deres personlige oplevelser fra talens verden. Rampen på Dokk1 bliver desuden indtaget af
ordjonglør Per Vers, der med beats og toner sætter dit og vores tale på plads.
”Forvent en sprogfest! Der bliver energi til lattermuskler, smilebånd, mavesyre, galdeproduktionen og
ikke mindst til eftertænksomheden. Vi kommer både omkring sprogets muligheder og begrænsninger
samt vores hang til at dømme, bedømme og fordømme hinanden, når vi taler. Per Vers vil låne publikums
eget sprog til en freestyle rap, og så kan vi desuden love intet mindre end en sprogmusikalsk verdenspremiere fra ordjongløren,” forsikrer sprogforsker Michael Ejstrup.
PROJEKTET SAMLER PÅ DANSKE STEMMER
Dokk1 er kun første stop i det danske talesprogs festparade. Fra sommeren 2020 turnerer Michael
Ejstrup med tasken fuld af talesprog landet rundt på tilsammen 50 biblioteker og højskoler. Gennem 30
podcastafsnit med kendte og ukendte stemmer fra hele landet undersøger projektet, hvad talesproget
betyder for vores identitet. Og indtil 2022 vil projektet SOM MAN SIGER digitalt indsamle stemmer fra
alle afkroge af talesproget.
”SOM MAN SIGER er et vigtigt projekt, fordi vi alle kan have godt af at få rusket lidt op i fordommene.
Det er både sundt og nærende for vores fælles forståelse af hinanden og vores kultur at få et indblik i
de andres sprog. Et sprog, der gemmer på masser af indsigt i, hvem vi er, og hvor vi kan komme hen
sammen,” udtaler sprogforsker Michael Ejstrup.

PRAKTISK INFORMATION
Sted: Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C
Tidspunkt for lancering: 25/1-2020 klokken 13 til 15
Læs mere om projektet på: www.sommansiger.nu

FOR YDERLIGERE KONTAKT
Sprogforsker, Michael Ejstrup 6162 3316
Projektleder, MegaNørd, Doron Haahr 2099 6674
kontakt@sommansiger.nu
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