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Nafsi på vej 
I næste uge ankommer Nafsi-gruppen til Tyskland. For de unge er det første gang de 
er udenlands, så det bliver stort! I Tyskland skal gruppen deltage i cirkusfestival på 
Sylt, inden de tager til Århus for at deltage i den årlige Børne- og Ungdomscirkus-
festival. Dernæst en forevisning i Odense, inden gruppen kommer til Nordvestsjælland. 
 
Folder 
Vi får lavet en flot folder om programmet. Se den her: 
https://www.dropbox.com/s/wgr3fzi0mjapaot/GK_KENYA%20folder_FINAL-1.pdf 
I kan dele den ud i de klasser, der er særligt involverede i besøget og give den til 
værtsfamilier. Jeg kan sende 100 st. til hver af jeres skoler primo næste uge. Tjek lige 
i programmet, at jeg har de rigtige adresser at sende dem til. Se 
https://www.dropbox.com/s/62yz4c9sjjc5qae/PROGRAM%202014%20%2808%29.pdf 
 
Plakat 
Plakat til forestillinger. I kan printe den ud i A3 og slev skrive tid og sted: 
https://www.dropbox.com/s/hywj1yol1719cyj/GK_Global%20Kids%20Kenya%20poste
r_02.pdf 
 
Fotoudstilling 
”Mennesker i afrikanske mega-byer”. Den kenyanske fotojournalist Felix Masi har 
lavet en udstilling specielt til skoler i Global Kids programmet. Udstillingen udfordrer de 
billeder, vi som oftest præsenteres for i medierne. Læs mere her: 
https://www.dropbox.com/s/tnfxxlx7bjb5zi4/Omtale%20af%20udstilling%20til%20sko
ler.pdf 
 
Flm  
Nafsi har lavet små film, der viser lidt af de unges hverdag – primært fra skolen og fra 
træningssessioner i Nafsi. Se http://www.globalkids.dk/?page_id=810  
 
Program 
Når I har det klar, så send mig et mere detaljeret program for de dage, I hver især er 
ansvarlige for. Programmet på den enkelte skole kan være en kombination af Nafsis 
workshops + forestilling + de danske elevers intro til dansk kultur. 
 
Presse 
Jeg sender ud til lokalaviser i Kalundborg samt udvalgt regionale og nationale medier. I 
må meget gerne bidrage til PR. Se http://www.globalkids.dk/?page_id=861  
 
Følg med på www.globalkids.dk. Har I brug for yderligere information så ring eller 
skriv. 


