GAME
Skelagergårdene lægger asfalt til stor turnering
Det er årstid for at vise sine evner på asfalten frem og dermed tid til den årlige fejring af gadeidrætten
i Skelagergårdene. Turneringen som før har besøgt bydelen er i år vokset og rummer både en
dansebattle, en fodboldturnering og en basketturnering med DM-kvalifikation. Alle børn, unge og
andre med et hjerte der banker for gadeidræt kan se frem til en fest under åben himmel, når der er
Street GAME på banen ved Skelagervej fredag 30. maj.
Den sidste måneds tid har der været fuld gang i forberedelserne. Med træning flere gange om ugen, har
bydelens børn og unge fået pudset formen af, så de nu er rustet til den kommende turnering. Unge
rollemodeller har instrueret og koordineret aktiviteterne i basket, og de vil også have en central rolle, når
turneringen skal løbe af stablen.
”Jeg glæder mig særligt til at se gadefodbolden blive foldet ud i år. Med 16 stop rundt om i landet, når vi ud til
deltagerne der, hvor de bor. Uden de nyuddannede unge rollemodeller kunne vi ikke gøre det. De er med til
at koordinere eventen og vil på selve dagen spille en central rolle. Med dem er det muligt for os at få endnu
flere med i legen på asfalten”, fortæller Reva Hagins, projektleder i GAME.
Til Street GAME bliver aktiviteterne foldet ud med prominente gæstetrænere og kunstnere. I løbet af dagen
kan deltagerne f.eks. møde den professionelle basketspiller Jonas Zohore. Jonas startede for 10 år siden
med at spille på gaden med GAME og har de senere år levet af at spille basketball i bl.a. Spanien og
Cypern.
Udover turneringerne i basket, fodbold og dans, byder programmet også på street art, parkour og
danseworkshop, hvor alle kan møde op og være med. Tilmelding til turneringerne kan ske på selve dagen
eller via gamedenmark.org, hvis man vil være sikker på en plads. I fodbold spilles der 4-mod-4 (1 udskifter)
og i basket spilles 3-mod-3 (1 udskifter). Vinderne kvalificerer sig til det store finale arrangement i
København 23.-24. august 2014.
Street GAME er gratis, og alle er velkommen. Det hele foregår den 30. maj i Skelagergårdene, Skelagervej
187, fra kl. 14:00. Aktiviteterne er lokalt medfinansieret af og sker i samarbejde med Aalborg Kommune og
Hasseris Boligselskab.
Program:
Kl. 14:00-19:00: DJ fyrer op for musikken
Kl. 15:00-16:30: Basket Skills Challenge, træning og konkurrencer
Kl. 15:00-17:00: Parkour Workshop
Kl. 15:00-17:00: Street Dance Workshop og Freestyle Dance Battle
Kl. 15:00-16:30: Street Soccer turnering - tilmelding senest kl. 15 (10-13 år og 14-18 år)
Kl. 16:00-18:00: Street Art Workshop
Kl. 16:30-19:00: Street Basket turnering - tilmelding senest kl. 16 (7 forskellige rækker)
Yderligere information, kontakt venligst:
Mikkel Selmar, Projektleder i GAME. Tlf. 2893 2116. E-mail: ms@gamedenmark.org
På dagen vil det også være muligt at få interviews med kunstnere og deltagere – heriblandt GAME
Playmakers (unge, lokale instruktører).
GAME er en dansk baseret non-profit organisation, som i mere end 10 år har arrangeret
gadeidrætsaktiviteter med særligt fokus på forebyggelse af konflikt og marginalisering. GAME arrangerer
aktiviteter i 32 udsatte boligområder over hele Danmark. På gadeplan har organisationen over 70
gadeidrætsinstruktører og 150 frivillige, der gør de mange aktiviteter på asfalten mulige at gennemføre. I
2010 slog GAME i samarbejde med Københavns Kommune portene op for GAME København et hus for
gadeidrætten, hvor de unge i københavnsområdet kan dyrke deres passion for den uformelle idræt året
rundt.

