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Teatro Trono på turne oktober-november 2015 

 
Nyhedsbrev 1                         19. juni 2015 
 
Fra den 24 oktober og 11 dage frem kommer en ungdomsgruppe fra Teatro 
Trono i Bolivia til Danmark. Programmet er ikke helt på plads, men vi håber at 
kunne give mange unge danskere en helt speciel og intens kulturoplevelse, 
ligesom vi forventer, at gæsterne vil komme hjem med en enestående 
oplevelse efter mødet med nye venner i Danmark. 
 
Hvem kommer 
 

Gruppen har i Bolivia travlt med at forberede Europa-turneen, som begynder og slutter 
i Tyskland. De unge deltagere er blevet nøje udvalgt ud fra deres kunstneriske 
kompetencer samt deres engagement i kulturarbejdet. De skolesøgende børn og unge 
har fra deres skoler fået tilladelse til at være væk i tre måneder, og også forældrene 
har naturligvis givet deres besyv med. 
  
Gruppen består af seks unge og to trænere. De kommer i en minibus fra Tyskland og 
med en tourguide, Yogi, der kan tolke til alle sprog bortset fra dansk. Han har flere 
gange har være guide for grupper i Danmark og kender Teatro Trono rigtig godt.  
 
Også de to ledere, Luís Vasquez (bedre kendt som Tin Tin) og Teatro Tronos 
grundlægger og direktør Ivan Nogales har været i Danmark flere gange tidligere. Ivan 
skal i slutningen af oktober til en stor konference i El Salvador med det 
latinamerikanske netværk Cultura Viva Comunitaria, som han har været med til at 
starte – så vi vil ikke have fornøjelse af ham under hele besøget. Vi håber, at en anden 
erfaren teaterpædagog kan træde ind som vikar. 
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Den sidste kending fra tidligere er Diego Plaza, der som 12-årig var en af 
hovedpersonerne i dokumentarfilmen: Vi bryder grænser ned – på turne med Teatro 
Trono (2013) – link nedenfor. Se filmen og nyd den velformulerede dreng. Nu er han 
14 og glæder sig til at komme tilbage. 
 
Gruppens medlemmer: 
Juan Jose Mamani Xegarra (dreng 20) 
Claudio Nogales Salazar (dreng 14) 
Lenia Esmirna Orellana Gomez (pige 25) 
Silvia Alvarez Paty  (pige17) 
Diego Plaza Ordoñez (dreng 14) 
Madeline Deebra Ferrufino Rivera (pige 10) 
 
Ledere: 
Luis Vasquez Aliaga  (mand, 27) 
Ruddy Iván Nogales Bazán  (mand, 51) 
 
Tourguide: 
Yogi Engels  
 
Program i Danmark 
 
Programmet er endnu ikke helt på plads. Kig på medsendte og sig til, hvis I har forslag 
til ændringer i det overordnede program. Efter sommerferien kan vi gå mere i detaljer 
med tidspunkter og aktiviteter. Gruppen kan komme op fra Tyskland allerede fredag 
aften, hvis det giver mening.  
 
Vi skal også finde indkvartering til gruppen. Jeg håber, at de deltagende højskoler kan 
stille et par værelser til rådighed. I København kan de sikkert bo hos venner af Compa 
og i Nordvestsjælland hos mig her på landet (Tranehøj).  
 
Materialer 
 
Teatro Trono er en del af kulturorganisationen COMPA, der har hjemmesiden: 
http://fundacioncompa.com/ 
Som forberedelse til besøget er det en god ide at se ”Vi bryder grænser ned – på turne 
med Teatro Trono”. Filmen er tekstet på syv sprog, og SPOR har med hjælp fra en 
spansklærer lavet forslag til spanskundervisningen. Se 
http://www.spormedia.dk/undervisningsmaterialer/rompiendo-fronteras/ 
 
Vi er netop nu ved at få opdateret Bolivia–sitet på www.fjernenaboer.dk. Det vil være 
klar om et par uger. Her er der både film om Bolivia samt materialer relateret til de 
temaer, filmene omhandler. 
 
Økonomi 
 
Vi har endnu ikke fået svar på vores ansøgning til CKU, men regner med at have det 
før sommerferien, så vi kan give endelig besked om økonomien.  
 
Nyt 
 
Nyt om besøget vil efterhånden blive lagt ind på hjemmesiden www.globalkids.dk 


