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Nafsi Africa Acrobats på turne august-september 2014 

 
Nyhedsbrev                          12. maj 2014 

 
Seminar den 20 maj på Jyderup Højskole 
 
Cirka 30 har meldt sig til seminaret den 20. maj, og der er stadig åbent for 
tilmeldinger. 
 
Fra Nafsi i Kenya kommer en gruppe på fem voksne artister. De er på turne i 
Danmark og vil på seminaret i Jyderup fortælle om arbejdet med børn og unge i 
Nairobi. Da de samme dag har en forestilling et andet sted, bliver der en lille 
ændring af programmet, der kommer til at se sådan ud: 
 
9.00: Morgenkaffe og velkomst 
 

9.30:  Det globale i undervisningen. Teori og praktiske øvelser  
 v. lektor Lilian Rohde, Professionshøjskolen UCC 
 

11.30:  Formidling af kulturarv til internationale gæster 
 v. etnolog Jan Steen Jacobsen 
 

12.30:  Frokost 
 

13.30:  Nafsi Africa Acrobats – 5 artister fortæller om 
 arbejdet med børn og unge i Kenya (på engelsk) 
 

15.00 Filmpremiere: VI BRYDER GRÆNSER NED  
          – på turne med Teatro Trono  
 

15.30:  Praktisk planlægning for skoler, der får besøg til efteråret 
 

16.30: Afslutning 
 

Download programmet her  
 
 
 
12 unge kenyanere til Danmark 

 
Nafsi Africa Acrobats er ved at sammensætte den 
gruppe, der skal til Danmark i august-september.  
 
På hjemmesiden www.globalkids.dk kan I se den 
foreløbige lister over, hvem der kommer. Der 
kommer helt sikkert enkelte ændringer. 
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Indkvartering  
 
Værtsfamilier får ofte meget ud af at huse et par unge 
fra Global Kids’ kulturgrupper. Man kommer tæt på en 
anden kultur og får samtidig øjnene op for sin egen.  
 
De unge gæster er vant til at bo tæt og stiller ikke 
store krav til plads. De yngste gæster skal ikke 
indkvarteres alene hos en familie, mens det ikke er et 
problem for ældste. 
 
Ud over de 12 kenyanere kommer to tyske tourguides, der både er chauffører 
(gruppen kommer i to tyske minibusser), kulturformidlere og omsorgspersoner. 
Altså i alt 14 personer. 
 
Det vil være fint, hvis flere skoler kan gå sammen om at organisere ind-
kvartering, så de unge mennesker ikke skal flytte for meget rundt. 5-7 dage 
hvert sted vil være optimalt. 
 
Værtsfamilierne står normalt for morgenmad og aftensmad, mens skolerne 
tager sig af frokosten. Vi laver senere en værtsfamilieguide, der kommer ind på 
madvaner o.l. 
 
Hvis værtsfamilierne kan bringe gæsterne til og fra aktiviteter på skoler o.l. er 
det fint. Ellers vil de blive hentet og bragt i minibusserne. Ofte vil de finde ud af 
at lave aktiviteter sammen om eftermiddagen, så værtsforældrene kan passe 
deres arbejde. 
 
 
Forberedelse på skolerne 
 
Vi er ved at få lavet små film om de unge og deres liv i Nairobi. Når de er 
tekstet lægger vi links på hjemmesiden.   
 
På EMU er der mange materialer, der kan bruges i undervisningen. 
http://www.emu.dk/soegning/Kenya  
 
Her er også film om Nafsi Africa Acrobats med tilhørende forslag til 
undervisningen: http://www.emu.dk/modul/flikflak-i-slummen-grundskolen  
 
På mødet den 20 maj kan vi dele ideer og muligheder. Ud over at benytte 
besøget til at give eleverne en nær oplevelse af noget, der ellers er fjernt, 
håber vi, at skolerne også vil benytte lejligheden til at formidle en del af vores 
kultur eller kulturarv. Vi kan evt. lave et sted på hjemmesiden, hvor 
resultaterne kan publiceres. 
 
Følg med på www.globalkids.dk  


