
CoronaDagbog fra Syddjurs  
- Ung i 2020

Vil du være med til at skrive Danmarkshistorie?

I forbindelse med den helt særlige situation verden befinder sig i, vil vi gerne blive 
klogere på dig og dit liv, og hvordan du oplever hverdagen i forbindelse med nedlukningen 
under Coronakrisen. 
Derfor vil vi bede dig om at skrive en form for dagbog om det, der interesserer dig, om de 
ting, der fylder i dit liv lige nu, men også om dine drømme og tanker om fremtiden.

Din dagbog vil blive en del af projektet “CoronaDagbog - Ung i 2020”, som ledes af Teater 
Apropos i samarbejde med Syddjurs Kommune, Syddjurs Bibliotek, Kulturskolen og 
Syddjurs Egnsteater. 

Hvad skal du gøre?
Vi beder dig skrive dagbog en dag i løbet af nedlukningen. På næste side finder du nogle 
spørgsmål, som du kan lade dig inspirere af. Det er op til dig selv (og evt. din lærer), hvor 
lang dagbogen skal være. Du bestemmer selv, om du skriver i hånden eller på 
computeren, og du må også gerne supplere dine skriftlige svar med tegninger.

Du indsender din dagbog som PDF- eller JPG-fil til kontakt@teaterapropos.dk 

VIGTIGT: 
1. Dagbogen bliver offentliggjort - så skriv kun noget alle må læse.
2. Din dagbog skal være anonym, det vil sige, at du IKKE skal skrive dit navn eller andres 

navne i teksten. 
3. Filnavnet skal være “Sted.dinalder.dagbog.dato”  (eks: Syddjurs.14.dagbog.31.03.20)

Ved indsendelse giver du Teater Apropos lov til at registrere din email, og opbevare og 
anvende din dagbog i forbindelse med projektet “CoronaDagbog - Ung i 2020”.

Hvad skal dagbøgerne bruges til?
Din dagbog er med til at dokumentere denne helt særlige periode i Danmarkhistorien fra 
dit og andres unges perspektiv. På den måde er du med til, at bidrage til et helt unikt 
materiale, som vi planlægger at lave til en teaterforestilling, en museumsudstilling eller 
noget helt trejde. 

Tak fordi du vil være med til at skrive Danmarkshistorie og bidrage med beretninger fra din 
hverdag.
Du er altid velkommen til at kontakte os på kontakt@teaterapropos.dk 

De bedste hilsner 

Teater Apropos 

Læs mere om os på www.teaterapropos.dk  
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INSPIRATIONSARK

Hvis du skulle fortælle om dig selv og beskrive dit liv til en, der ikke kender dig, 
hvad ville du så fortælle?

Nedenfor har vi skrevet en række spørgsmål, som du kan bruge som inspiration til din 
dagbog.

 

Hvad betyder 
nedlukningen for 

dig og din 
hverdag?

Beskriv din 
hverdag lige nu 

under 
nedlukningen

Hvad er dit 
højeste 
ønske? 

Hvad kan 
gøre dig 
bange?

Hvad kan gøre 
dig glad?

Hvad plejede du 
at lavede i din 
fritid - og hvad 
laver du nu, når 
du har fri? 

Hvordan tror du din 
hverdag ser ud om et 

halvt år? 

Hvad synes du, 
er godt og skidt 
ved 
nedlukningen?

Hvad drømmer 
du om


- for dig selv?

- for verden?


