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NANNUP NUKINGA — NUKIVUT 
 

Isbjørnens Styrke — Vores Styrke 

De bærende aktører i projektet er: 

 PI/SPS Perorsaanermik Ilinniarfik / Socialpædagogisk Seminarium i Grønland (Ilulissat, Sisimiut, Nuuk og 
Qaqortoq).  

 VIA University College Pædagoguddannelsen, som har erfaring fra tidligere kultur-/ kunstprojekt med fokus på 
særligt udsatte i Danmark (herunder grønlændere i Danmark)  

 KTI Teknikimik Ilinniarfik / Tech College Greenland i Sisimiut 

 Kunstnergruppen Societa Dell’Arte fra Viareggio i Italien. 

Det sker i Qaqortoq: 
 
D. 18. juni 2019 afholdes NUKIVUT – 
FESTIVAALI ved siden af springvandet.  
 
D. 7. juni 2019 arbejdes i fællesskaber 
mellem studerende, pædagoger, børn/unge 
i institutioner og alle andre interesserede i 
Qaqortoq om at skabe kreative udtryk af 

STYRKER. Resultatet synliggøres d. 18. 
juni. 
 
Isbjørnen af papmaché danner scene for 
fremvisning af styrker udtrykt gennem 
kreative, kunstneriske og kulturelle 
aktiviteter. 
 
 
  

 
Projektet har tidligere sat fokus på STYRKER i Sisimiut september 2018 og Ilulissat april 2019 – NUKIVUT-

FESTIVAALI kommer også til Nuuk i september 2019 

Følg med på facebooksiden: Nannup Nukinga – Nukivut / Isbjørnens Styrke – Vores styrke. 

 
Et projekt med fokus på STYRKER hos individet og i fællesskabet - lokalt og globalt.  

Hovedformålet med projektet er at danne et rum, hvor mennesker i udsatte positioner også får mulighed 
for at blive hørt og set som en ligeværdig del af samfundet. Gennem et samarbejde omkring kunstneriske 
og kulturelle aktiviteter involveres flest muligt fra samfundet til at deltage i kreative aktiviteter. Det kunne 
f.eks. være omkring musik, teater eller anden form for kunstnerisk udtryk, der symbolisere vores 
STYRKER. 
 

Med projektet vil vi danne rammer for og 
nye perspektiver til forståelse af egen 

identitet, samspillet med andre og mødet 
med omverdenen. 

 

http://www.pi.sps.gl/
http://www.kti.gl/
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NANNUP NUKINGA — NUKIVUT 
 

Isbjørnens Styrke — Vores Styrke 

Qaqortumi pisussat: 
 
Ulloq 18. juni 2019 NUKIVUT – 
FESTIVAALI Puilasup eqqaani.  

 
Ulloq 7. juni 2019 ilinniartut, perorsaasut, 
meeqqat, inuusuttuaqqat inuusuttut, 
suliffeqarfiit allallu soqutiginnittut 
Qaqortormiut peqatingalugit nutaanik 

pilersitsisoqassaaq NUKITTUFFINNIK 

takutitsisumik. Suliat naammassineri 18. 
juni takutinneqassapput.  
 
Nannup pamacé-mik sanaap 
isiginnaartitsiviani nukittuffiit nutaaliroluni 
takutitsinermi, eqqumiitsuliornermi 
kulturikkullu sammisaqartitsinermi 
takutinneqassapput.  

Suliniummi ataqatigiissaarisuupput:  

 PI/SPS Perorsaanermik Ilinniarfik / Socialpædagogisk Seminarium i Grønland (Ilulissat, Sisimiut, Nuuk og 
Qaqortoq).  

 VIA University College Pædagoguddannelsen, som har erfaring fra tidligere kultur-/ kunstprojekt med fokus på 
særligt udsatte i Danmark (herunder grønlændere i Danmark)  

 KTI Teknikimik Ilinniarfik / Tech College Greenland i Sisimiut 

 Kunstnergruppen Societa Dell’Arte fra Viareggio i Italien. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Suliniummi ataatsimoorfiusumi ataasiakkaanullu nukittuffinnik ukkatarinnittumut – piffinni 
ataasiakkaani siammasinnerusunilu.  

Suliniummi qitiusumik siunertaavoq inuit assigiinngitsunik nalaatallit inuiaqatigiinni ilaasutut 
tusarneqarnissaannik takuneqarnissaannillu aqqutissiuussisoq. Suleqatigiinnikkut eqqumiitsulionikkut 
kulturikkullu sammisaqartitsinermi amerlasuut inuiaqatigiinni peqataatinneqassapput. Ass. 
nipilersornerup silarsuaani, isiginnaartitsinermi, arlaatigulluunniit eqqumiitsuliornermut tunngasumik 
NUKITTUFFINNIK takutitsiffiusumi.   

 

Suliniummi sinaakkutaliukkussupparput 
nutaanik isiginnilersitsineq, allanik 
sunniiveqatigiinnikkut nammineq 

kinaassutsimik paasinnilerneq allanillu 
inunnik avatagiisinillu naapitsineq. 

 
 

2019-mi nukittuffinnik takutitsineq illoqarfinni Sisimiuni Ilulissanilu ingerlanneqareerpoq – NUKIVUT FESTIVAALI 
ingerlanneqassaaq aamma Nuuk-mi septemeberi 2019-mi. 

  

Facebookkitsinni malinnaasinnaavutit: Nannup Nukinga – Nukivut / Isbjørnens Styrke – Vores Styrke. 

 

http://www.pi.sps.gl/
http://www.kti.gl/

