
  

 

Hej Nabo! 
 
Mobil udstilling i anledning af  

BL’s 100-års jubilæum 2019 

 
T I L B U D S B L A D  

 

Et godt forhold til vores naboer giver os højere livskvalitet. Vi er 
simpelthen gladere, når vi har det godt sammen med dem, vi bor ved 
siden af, tæt på eller sammen med.  
 
Som naboer kan vi skabe et endnu bedre liv – sammen. 
 
Kom med på besøg hos nogle af de naboer, du ikke kender i forvejen. 
Hør om deres drømme og fortæl, hvordan du selv drømmer om at bo 
sammen med dine naboer i fremtiden.  
 
Udstillingen ’Hej Nabo!’ viser et samlet billede af mangfoldigheden 
blandt de mennesker, som bor i almene boliger og inviterer samtidigt 
publikum til at lære de enkelte mennesker bedre at kende gennem 
personlige fortællinger og visuelt stærke, fængende portrætter. 
Portrætterne viser beboere i almene boliger og er fotograferet af Lars 
Bech i vinteren 2018/2019. 
 
Portrætterne og de personlige historier indrammes af en større 
fortælling om det helt særlige ved Danmarks almene boliger, de 
almene boligers rolle i samfundet og de mennesker, som bor i 
boligerne.  
 
Som et interaktivt element har udstillingens gæster mulighed for selv 
at bidrage med et foto-portræt til udstillingen og et statement om 
deres egne drømme for deres hjem og nabolag. Udstillingen vil på 
den måde vokse løbende gennem 2019 og give et stadigt større 
indblik i, hvilke mennesker, som bor i de almene boliger og hvad de 
drømmer om for fremtiden. 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Visningssteder 
Udstillingen kan fra 1. marts rekvireres til konferencer rundt omkring 
i Danmark, som afholdes af BL's medlemmer i 2019.  
 
Målgrupper for udstillingen 
Frivillige og ansatte i landets boligorganisationer. 
 
Udstillingsindhold 

• 9 udstillingsrammer af 80 x 180 cm, indeholdende: 

• Introduktion til udstillingen og til almene boliger 

• Portrætter af almene beboere og deres personlige 
fortællinger produceret af fotograf Lars Bech 

• Fakta om almene boliger og naboskab 

• Polaroid-kamera med 50 fotos 

• En interaktionsstation til polaroid-fotos 

• Tilhørende siddemøbler 
 
 
Logistik 

• Udstillingen kan samles og stilles op af 2 personer på ca. 1 
time 

• Udstillingen pakkes på to paller. En palle med udstillingens 
boards der måler 200 cm x 100 cm x 100 og en palle med 
’fødder’ og siddemøbler 
Vær opmærksom på disse mål, når varevogn bestilles 

• Hver ramme vejer max 20 kg 

• Udstillingen kræver ikke strøm, teknik eller wifi-forbindelse 

• Pakkevejledning medfølger 

• Udstillingen kræver bemanding til betjening af polaroid-
kamera og løbende ophængning af publikums fotos, hvis man 
ønsker at benytte denne del 

 
 
 
 
 
 
 
  



  

 
 
 
Opstillingsmodeller 
Udstillingen kan stå som selvstændigt element eller danne ramme 
om events som fx debatter eller foredrag. 
Ved booking fremsendes forskellige modeller for opsætning – med 
areal fra 20 til 36 m2.  
Det vigtigste i opstillingen er, at intro-board placeres forrest, hvor 
publikum forventes at møde udstillingen og at fotoinstallationens to 
boards placeres tæt på hinanden. 
 
Generelt skal der minimum være 120 cm imellem hvert board af 
hensyn til sikkerhed- og tilgængelighedskrav.  
 
Har visningsstedet mere plads end på den største opstillingsmodel, 
kan man stille udstillingen op med større mellemrum mellem 
elementerne. 
 
Pris 
Udstillingen kan lånes gratis, men rekvirenten afholder selv udgiften 
til transport t/r til udstillingens base hos BL, Studiestræde 50, 1554 
København V.  
Udstillingen kan kun afhentes og returneres i hverdagene i 
tidsrummet 8.30 og 16.00. Udstillingen returneres senest to hverdage 
efter arrangementets afslutning, eller ifølge nærmere aftale.  
 
Ansvarshavende kontaktperson 
I skal udpege en kontaktperson, der er ansvarlig for at tage imod, 
opstille og eventuelt bemande den interaktive del af udstillingen. 
Endvidere sikre at udstillingen bliver pakket korrekt ned og 
returneres til BL med alle udstillingens elementer.  
 
Booking 
Hvis du ønsker at booke udstillingen, accepterer du de vilkår, der er 
beskrevet i dette tilbudsblad og returnerer med underskrift til 
udstilling@bl.dk. 
 
For spørgsmål kontakt Jeanette Daniel på tlf. 3376 2033. 
 

 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------- 
Dato og underskrift 
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