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Ung	  teatertrup	  fra	  Bolivia	  til	  Danmark	  
	  
Syv	  unge	  teaterfolk	  fra	  Bolivia	  vil	  indvie	  hundredvis	  af	  danske	  
jævnaldrende	  i	  storbylivet	  på	  det	  bolivianske	  højland.	  
	  
Skuespillerne	  er	  mellem	  10	  og	  27	  år,	  og	  de	  kommer	  til	  Danmark	  fra	  den	  23.	  oktober	  til	  den	  3.	  
november	  som	  led	  i	  en	  længere	  international	  turne.	  I	  Jylland	  og	  på	  Sjælland	  skal	  de	  besøge	  
højskoler,	  gymnasier	  og	  folkeskoler,	  hvor	  de	  vil	  lave	  dramaworkshops	  med	  danske	  børn	  og	  
unge.	  	  
	  
”Op	  med	  El	  Alto”	  
De	  kommer	  desuden	  med	  	  forestillingen	  ”Arriba	  El	  Alto”	  –	  ”Op	  med	  El	  Alto”	  -‐	  om	  de	  unges	  
hjemby	  i	  Andesbjergene	  4.000	  meter	  over	  havet.	  El	  Alto	  er	  Bolivias	  mest	  barske	  storby,	  og	  
stykket	  handler	  om	  en	  dagligdag	  med	  vold,	  undertrykkelse,	  oprør	  og	  kærlighed	  og	  om,	  hvad	  
klimaforandringerne	  kan	  få	  af	  konsekvenser	  for	  de	  unges	  fremtid.	  ”Op	  med	  El	  Alto”	  er	  et	  
eksempel	  på,	  hvordan	  de	  unge	  via	  teaterarbejdet	  bliver	  mere	  opmærksomme	  på	  deres	  egen	  
virkelighed	  og	  på,	  hvordan	  de	  kan	  være	  med	  til	  at	  påvirke	  den.	  
	  
Teaterpædagogik	  
Teatro	  Trono	  blev	  grundlagt	  for	  26	  år	  siden	  som	  et	  kulturelt	  fristed	  for	  El	  Altos	  fattige	  børn	  og	  
unge.	  Teaterfolkene	  ser	  kunsten	  som	  en	  måde	  at	  arbejde	  med	  de	  unge	  på,	  så	  de	  får	  selvtillid	  og	  
oplever	  sig	  selv	  som	  mennesker	  med	  mulighed	  for	  at	  handle	  og	  påvirke	  deres	  omgivelser.	  	  
Pædagogikken	  kalder	  de	  ”Frigørelse	  af	  kroppen	  gennem	  teater”,	  og	  den	  har	  vist	  sig	  også	  at	  
være	  et	  godt	  instrument	  til	  at	  skabe	  interkulturel	  dialog	  i	  øjenhøjde	  i	  danske	  skoler	  og	  
kulturinstitutioner.	  
	  
Dokumentarfilm	  
Det	  er	  5.	  gang,	  en	  gruppe	  unge	  fra	  Teatro	  Trono	  kommer	  til	  Danmark,	  og	  hver	  gang	  er	  det	  den	  
danske	  NGO	  Spor	  Media,	  der	  har	  stået	  for	  besøget.	  Da	  gruppen	  besøgte	  Danmark	  for	  to	  år	  siden	  
producerede	  de	  to	  organisationer	  i	  samarbejde	  dokumentarfilmen	  ”Vi	  bryder	  grænser	  ned	  –	  på	  
turné	  med	  Teatro	  Trono”	  om	  det	  vanskelige	  men	  spændende	  kulturmøde:	  	  
www.spormedia.dk/undervisningsmaterialer/rompiendo-‐fronteras/	  
En	  af	  filmens	  hovedpersoner,	  Diego,	  var	  dengang	  12	  år.	  I	  dag	  er	  han	  14	  og	  er	  sammen	  med	  
teaterleder	  Luís	  Vasquez	  (”Tintin”)	  genganger	  fra	  sidste	  besøg	  i	  Danmark.	  
	  
For	  yderligere	  information	  se	  www.globalkids.dk	  
Pressefotos:	  http://www.globalkids.dk/?page_id=981	  
Kontakt	  Gitte	  Jakobsen.	  E-‐mail:	  gitte@spormedia.dk.	  Tlf:	  20930036	  
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Om	  Teatro	  Trono	  -‐	  www.fundacioncompa.com	  	  
Teatro	  Trono	  begyndte	  i	  1989	  som	  et	  teaterprojekt	  for	  gadebørn.	  I	  dag	  er	  Teatro	  Trono	  en	  del	  
af	  kulturorganisationen	  COMPA	  ,	  der	  har	  oprettet	  tre	  kulturhuse	  i	  forskellige	  kvarterer	  i	  El	  Alto	  
og	  har	  et	  omfattende	  program	  med	  mange	  kulturtilbud	  for	  børn	  og	  unge.	  De	  bliver	  tilbudt	  
undervisning	  i	  teater,	  musik,	  cirkus,	  audiovisuelle	  medier	  m.v.	  Men	  lige	  så	  vigtigt	  er	  det,	  at	  de	  
unge	  her	  et	  frirum,	  hvor	  de	  bliver	  lyttet	  til	  og	  støttet	  i	  at	  udvikle	  deres	  kreative	  evner.	  Her	  har	  
de	  mulighed	  for	  at	  udvikle	  sig	  til	  stærke	  selvstændigt	  tænkende	  individer.	  
	  
	  
Om	  Spor	  Media	  -‐	  www.spormedia.dk	  	  
Spor	  Media	  er	  en	  dansk	  NGO,	  der	  arbejder	  med	  global	  dialog	  i	  øjenhøjde.	  Udover	  
kulturprojektet	  Global	  Kids	  arbejder	  Spor	  Media	  med	  dokumentarfilm	  og	  
undervisningsmaterialer	  om	  emner	  i	  vores	  globale	  verden.	  Desuden	  støtter	  Spor	  Media,	  at	  
unge	  i	  Bolivia	  lærer	  at	  bruge	  filmmediet,	  så	  de	  kan	  komme	  til	  orde	  og	  ændre	  deres	  livsvilkår.	  	  
	  
	  
Download	  Teatro	  Tronos	  program	  i	  Danmark:	  http://www.globalkids.dk/wp-‐
content/uploads/2015/10/Teatro-‐Trono-‐offentligt-‐program.pdf	  	  
	  

 


