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Nafsi Africa Youngsters på turné august-oktober 2016 

 
Nyhedsbrev 3                          6. juni 2016 
 
 
De otte børn/unge fra Nafsi Africa og deres to trænere kommer til Danmark i 
slutningen af august. Her skal de turnere i to måneder, og foreløbigt har de 16 skoler, 
2 fritidsklubber, en højskole, et gymnasium og en række offentlige forestillinger på 
programmet. Nedenfor lidt mere om indhold og ideer til forberedelserne. 
 
TAKATAKA 
Nafsi i Kenya er i fuld gang med at 
forberede den ny forestilling TAKATAKA - 
om bæredygtigt forbrug og affald 
(Verdensmål nr. 12). Så glæd jer til at se en 
energiudladning med vild akrobatik, 
inciterende trommer, livlige og sensuelle 
danse og til at møde en gruppe unge og 
charmerende artister. 
Læs mere om forestillingen: 
http://www.globalkids.dk/?page_id=1233 
 
Nafsi workshops 
De unge fra Nafsi er vant til at lære fra sig 
og vil undervise deltagende elever i  
akrobatik, dans og trommer. De to 
workshops, der planlægges på de fleste 
skoler, kan enten være for samme gruppe 
elever (max 50), der så lærer noget mere, 
eller for flere elever, så flere lærer noget – 
alt efter skolens behov. 
Læs mere om Nafsis workshops: 
http://www.globalkids.dk/?page_id=1252 
 
Dansk workshop: Verdensmål i 
Danmark og /eller dansk kultur 
Vi håber, at de danske elever vil deltage i 
udvekslingen og også forberede en 
workshop for gæsterne. Formidlingen til 

gæsterne er en god chance for vores danske 
elever til at blive mere klar på, hvad de selv 
finder vigtigt og gerne vil fortælle og vise 
andre. 
 
Det vil være oplagt, at de danske elever 
forbereder formidling relateret til 
Verdensmål nr. 12 om bæredygtigt forbrug 
og / eller om dansk kultur. Det må 
naturligvis gerne være en workshop, der 
inddrager gæsterne aktivt i f.eks. 
affaldssortering (verdensmål) eller danske 
traditioner (kultur). 
 
Undervisning 
På hjemmesiden finder I forslag til 
undervisningen: 
http://www.globalkids.dk/?page_id=932  
(hold curseren på menupunktet for at se 
underpunkterne). 
 
Her er der en række links til 
undervisningsforslag relateret til 
verdensmålene: 
http://www.globalkids.dk/?page_id=936 
 
Mål nr 12 om bæredygtigt forbrug: 
http://www.globalkids.dk/?page_id=1223 
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NYT: Fra lærer til lærer:  
Malene Møller, der er lærer i Kalundborg, 
har arbejdet med forslag til, hvordan Global 
Kids og Verdensmålene kan indgå i 
forskellige fag i overbygningen. Hvis andre 
har lavet undervisningsplaner, de gerne vil 
dele, så send dem til undertegnede. 
 
Program på skolerne 
På de fleste skoler vil Nafsi være i to dage. 
Vi har gode erfaringer med, at dagene 
opdeles, så der 1. dag er to Nafsi-

workshops, og 2. dag en dansk workshop og 
en forestilling – gerne for hele skolen + evt. 
familie. 
 
Skolerne har forskellige vaner og mødetider, 
og nogle skoler vil måske lægge fore-
stillingen sidst på eftermiddagen, hvor 
forældrene kan være med. Derfor er 
følgende bare et forslag til program. Hver 
skole bedes sende eget program – evt. ved 
at udfylde skemaet sidst i nyhedsbrevet – 
så Nafsi ved, hvad der skal ske. 

 
Eksempel på program: 
Dag 1: 
8.00*: Fælles velkomst –  evt. tale, flag, sang på swahili, tegninger 
9.00-11.30: Workshop 1 (akrobatik, dans, trommer) – fordelt på 3 lokaler 
11.30-12.00: Frokost (helst varm mad) 
12.00-14.30: Workshop 2 (akrobatik, dans, trommer) – fordelt på 3 lokaler 
Fri: Evt. har Nafsi brug for en times evaluering 
 
*Hvis gruppen skal sige farvel på en anden skole, kan I aftale senere ankomst. Se under ‘Værtsfamilier’. 
 
Dag 2: 
8.00-10.00: Workshop forberedt af danske elever 
10.30-11.30: Snak og spørgsmål* 
11.30-12.00: Frokost (helst varm mad) 
12.00-13.00: Opstilling til forestilling 
13.00-14.00: Forestilling TAKATAKA (gerne for hele skolen)  
Fri: Evt. har Nafsi brug for en times evaluering 
 
* Mulighed for at snakke verdensmål og børn og unges liv i Danmark og i Kenya. I kan evt. inddrage 
indholdet i ’kisten’ (omtalt nedenfor). 
 
Offentlige forestillinger til program – 
deadline 1/7 
Vi laver i løbet af sommeren et trykt 
program. Send tid og sted for offentlige 
forestillinger til det fælles program – også 
gerne forestillinger på skolerne, hvis de er 
åbne for offentligheden. Deadline 1. juli. 
 
Værtsfamilier 
Se brev til værtsfamilier. 
http://www.globalkids.dk/?page_id=1189 
 
De 10 gæster kan indkvarteres én og én 
eller flere sammen (bortset fra 10-årige 
Elizabeth, der skal være sammen med én, 
hun kender). Inden gruppen kommer til jer, 
må I gerne sende en oversigt med navne og 
adresser på værtsfamilier samt angive, hvor 
mange, der skal bo hvert sted – hvilket køn 
m.v. Så finder de to trænere ud af, hvem 
der skal bo sammen og kan således tage 
hensyn til den aktuelle gruppedynamik og 
de unges ønsker.  

 
Erfaringen er, at værtsfamilier og gæster 
meget hurtigt knytter sig til hinanden, og 
det kan være hårdt at sige farvel. Derfor er 
det godt, hvis skoler kan slå sig sammen om 
indkvartering, så de unge kan blive flere 
dage det samme sted.  
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Når de skal skifte 
familie, skal der 
gerne være tid til at 
sige farvel. Altså 
skal der i 
programmet på den 
enkelte skole 
indregnes tid til 
farvel – evt. om 
morgenen når de 
unge skal videre til 
næste skole. Vi håber, at skolerne kan 
koordinere indbyrdes. Se program. 
http://www.globalkids.dk/?page_id=1168 
 
Film fra Nafsi 
Nafsi er i gang med at lave små film om de 
otte unge – deres hverdag, skole, 
fritidsaktiviteter m.v.. Filmene bliver klar i 
løbet af sommerferien, så vi kan tekste dem 
og lægge dem på hjemmesiden inden 
skolestart. 
 
Evaluering 
Det vil være fint, hvis der er skoler, der har 
mulighed for at arbejde med  elevernes 
selvevaluering og dokumentation før, under 
og efter besøget. 
Se forslag fra Cecilia Guldagger: 
http://www.globalkids.dk/wp-
content/uploads/2016/04/Global-Kids-
forslag-Cecilia-Guldagger.pdf 
  
Global Kids udarbejder et evalueringsskema, 
som lærerne evt. kan anvende til evaluering 
efter besøget.  
 
Filmprojekt 
Vi ved, at mange elever er vant til at 
arbejde med ’lommefilm’ på deres 
smartphones, og Global Kids ønsker at 

samle produkterne i en fælles lille film om, 
hvordan man kan arbejde med verdensmål - 
med kultur som udgangspunkt. Vi har en 
foreløbig aftale med everydayproject.dk om 
distribution. 
 
Eleverne kan evt. filme: 

o FØR: forventninger/interviews/forbe-
redende undervisning 

o UNDER: forestilling / interviews / 
fælles aktiviteter 

o EFTER: overvejelser (set i f.t. 
forventninger) / bearbejdning 

 
Hvis nogle af jeres elever har lyst til at være 
med i filmprojektet, så kontakt venligt 
Global Kids, Torben Vosbein på 
vosbein@spormedia.dk eller 21266133. 
 
Kuffert og udstilling 
Vi har en kiste med ting, som de unge har 
samlet i Kenya. Ideen er, at de danske 
elever kan se og røre ved ting, som er en 
del af livet i Nairobi. Selve kisten er lavet af 
metal og er af den slags, som børn får med 
hjemmefra, når de skal på kostskole. 
 
Vi sender kisten rundt sammen med 
gruppen, så de selv kan fortælle om 
tingene.

 
 
Fotoudstillingen: Afrikanske megabyer med fotos af Felix Masi: 
http://www.globalkids.dk/?page_id=1082 
 
Program for fotoudstillingen: (Koordineres af Søren (i Kalundborg), Benedikte (i 
Skanderborg), Marie (i Sønderborg). 
 
Kalundborg Inden sommerferien + efter efterårsferien 
Skanderborg Uge 32-36 (5 uger) 
Sønderborg Uge 37-41 (5 uger) 
 

Ring eller skriv, hvis der er noget I er i tvivl om. 
Hilsner, Global Kids /Gitte  
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Program for Nafsi Africa 
 
 
Skolens navn 
 

 

Adresse 
 

 

Kontaktperson 
(navn, e-mail, tlf) 

 

 
 
1. dag. Dato:  
Tidspunkt Aktivitet Kommentarer 

 
 Velkomst 

 
 

 1. workshop Antal elever + alder 
 

 Frokost 
 

 

 2. workshop Antal elever + alder (hvis det ikke er de samme 
elever) 

   
 

 
2. dag. Dato:  
Tidspunkt Aktivitet Kommentarer 

 
 Dansk workshop 

- evt. snak og 
spørgsmål 

 

 Frokost 
 

 

 Forestilling 
 

Forventet antal tilskuere 

   
 

 
 


