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Nafsi Africa Youngsters på turné august-oktober 2016 

 
Nyhedsbrev 4                       1. august 2016 
 
Flybilletter er købt og betalt og alle de unge har pas og forhåbentlig også snart visum. 
I hvert fald er de alle klar til at rejse til Danmark. Se hvem de er på Global Kids 
hjemmeside. 
Del venligst nyhedsbrevene med andre lærere på jeres skole. Tidligere nyhedsbreve 
er på hjemmesiden. 
 
 
PROGRAM 
Programmet for Nafsi’s Danmarksturne er 
klar. Gruppen får lov til at åbne årets 
Verdensspejl Festival i Aarhus den 28. 
august – dagen efter de er ankommet til 
Danmark. Det betyder, at de først kommer 
til Kalundborg den 28. om aftenen, og at de 
vil møde på Højbo Friskole mandag den 29. 
om morgenen. 
  I nyhedsbrev fra juni var en skema, som 
den enkelte skole kan udfylde og sende til 
arrangørerne, så vi kender programmet 
hvert sted. Nogle skoler foretrækker for 
eksempel, at Nafsi viser deres forestilling på 
et tidspunkt, hvor forældrene kan være 
med, og det skal der naturligvis være 
mulighed for. 
  Senere i august får vi trykt et program, 
som I gerne må dele ud til elever og 
værtsfamilier. I programmet står der lidt om 
Nafsi, om de unge gæster og om turneen. 
Se programmet på hjemmesiden. 
 
 
FORESTILLINGEN 
Vi har besluttet at leje en trailer, så vi kan 
have lydudstyr med ud til skolerne. Det 
betyder, at hvis ikke andet er aftalt, skal 
skolerne ikke sørge for lydudstyr. 
  MEN sørg gerne for en scene med scenelys 
og med plads til akrobatik samt et 
bagtæppe, så artisterne har et sted at 
klæde om og komme ud fra. 
  Læs om forestillingen TAKATAKA. 
 
 
FOTOUDSTILLING 
”Mennesker i afrikanske mega-byer” er en 
fotoudstilling af fotojournalist Felix Masi fra 
Kenya.  

  Felix Masi har givet tilladelse til, at 
billederne bruges som led i undervisning på 
skoler og i kulturinstitutioner i forbindelse 
med Nafsi’s turné i Danmark. 
  Da det ikke kan lade sig gøre at sende den 
store udstilling ud til alle deltagende skoler 
inden besøget, er det blevet foreslået, at 
skolerne selv printer fotos ud i f. eks. A3-
størrelse og bruger dem i den forberedende 
undervisning. 
  De skoler, der er interesserede i 
udstillingen bedes kontakte Gitte Jakobsen, 
der vil sende et link. 
 
FILM FRA NAFSI 
Vi har netop fået fire små film fra Kenya  
om de unge Nafsi-akrobater, der er på vej 
til Danmark. Når filmene er tekstet lægger 
vi link på hjemmesiden og sender en besked 
til jer om, at de er der. 
 
UNDERVISNING 
Hvis I rundt om på skolerne har 
undervisningsforslag, som I gerne vil dele 
med andre lærere, så send dem gerne til 
Gitte.  
  Vi deler det under menupunktet Fra lærer 
til lærer.  
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EVALUERING OG FILM 
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.  
 
Global Kids udarbejder et evalueringsskema, 
som lærerne/elever evt. kan anvende til 
evaluering efter besøget.  
 
Mange elever er vant til at arbejde med 
’lommefilm’ på deres smartphones, og 
Global Kids ønsker at samle produkterne i 
små 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ring eller skriv, hvis der er noget, I er i tvivl om. 
Hilsner, Global Kids /Gitte

 


