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Unge	  fra	  Kenya	  underviser	  danske	  børn	  og	  unge	  
	  
Ti	  børn	  og	  unge	  fra	  Kenya	  vil	  i	  to	  måneder	  undervise	  jævnaldrende	  danske	  børn	  og	  
unge	  i	  verdensmål	  og	  kenyanske	  levevilkår.	  Midlet	  er	  ny-‐cirkus,	  akrobatik,	  dans,	  
musik	  -‐	  og	  grænseoverskridende	  venskaber.	  
	  
TAKATAKA	  er	  swahili	  og	  betyder	  ”skrald”.	  TAKATAKA	  er	  samtidig	  navnet	  på	  den	  ny-‐cirkus-‐
forestilling	  en	  gruppe	  unge	  fra	  Nairobi	  har	  med	  til	  Danmark,	  når	  de	  den	  28.	  august	  tager	  hul	  på	  
deres	  to-‐måneders	  turné	  med	  en	  forestilling	  ved	  åbningen	  af	  Aarhus	  Festuge.	  	  
Forestillingen	  er	  en	  akrobatisk	  og	  musikalsk	  fortælling	  om	  livet	  i	  Nairobis	  slum,	  om	  
klimaforandringer	  og	  forfald,	  og	  om	  menneskers	  kamp	  for	  at	  opretholde	  et	  værdigt	  liv.	  	  
	  
Efter	  Århus	  fortsætter	  gruppen	  til	  skoler	  i	  Kalundborg,	  Skanderborg	  og	  Sønderborg,	  hvor	  de	  unge	  
artister	  vil	  undervise	  danske	  børn	  og	  unge	  i	  akrobatik,	  dans	  og	  musik.	  De	  deltagende	  skoler	  står	  for	  
indkvartering	  til	  gæsterne	  og	  vil	  sørge	  for,	  at	  de	  unge	  kenyanere	  får	  en	  introduktion	  til	  dansk	  kultur	  
og	  danske	  levevilkår.	  
	  
Sammen	  vil	  de	  udforske	  et	  af	  FNs	  verdensmål	  -‐	  det	  mål,	  der	  handler	  om	  ansvarligt	  forbrug	  og	  
produktion	  -‐	  og	  diskutere,	  hvordan	  de	  fra	  hvert	  deres	  sted	  i	  verden	  kan	  bidrage	  til	  en	  mere	  
bæredygtig	  udvikling.	  
	  
Nafsi	  Africa	  
De	  unge	  artister	  er	  mellem	  10	  og	  20	  år,	  og	  med	  sig	  har	  de	  to	  ledere	  på	  30.	  Til	  hverdag	  bor	  de	  i	  
Nairobis	  slum,	  hvor	  de	  går	  i	  skole	  og	  arbejder,	  og	  i	  deres	  fritid	  træner	  de	  i	  den	  kenyanske	  
kulturorganisation	  Nafsi	  Africa.	  Lærerne	  er	  professionelle	  artister,	  der	  selv	  kommer	  fra	  fattige	  
baggrunde,	  men	  som	  nu	  for	  fleres	  vedkommende	  er	  i	  gang	  med	  en	  international	  karriere.	  
	  
Det	  er	  dog	  ikke	  den	  professionelle	  kunst,	  der	  er	  det	  vigtigste	  mål	  for	  Nafsi	  Africa.	  Organisationen	  
arbejder	  i	  nogle	  af	  Nairobis	  værste	  slumområder,	  og	  for	  de	  deltagende	  børn	  og	  unge	  er	  kunst	  og	  
kultur	  en	  mulighed	  for	  at	  få	  selvtillid	  og	  en	  tro	  på	  fremtiden	  i	  en	  virkelighed,	  der	  ellers	  er	  præget	  af	  
fattigdom	  og	  misbrugsproblemer.	  	  	  
	  
Kommuner	  inviterer	  
Nafsi	  Africa	  er	  inviteret	  til	  Danmark	  af	  Kalundborg	  Kommune	  og	  den	  danske	  kulturorganisation	  Spor	  
Media.	  Besøget	  bliver	  støttet	  af	  Danidas	  Oplysningsbevilling	  samt	  af	  de	  tre	  deltagende	  kommuner:	  
Kalundborg,	  Skanderborg	  og	  Sønderborg.	  	  
	  
Efter	  sommerferien	  vil	  hundredvis	  af	  børn	  og	  unge	  fra	  omkring	  20	  skoler	  og	  kulturinstitutioner	  stå	  
klar	  til	  at	  tage	  imod	  Nafsi	  Africa	  sammen	  med	  over	  50	  værtsfamilier,	  der	  vil	  huse	  de	  unge	  gæster	  
undervejs.	  Find	  program	  og	  information	  på	  www.globalkids.dk.	  
	  
	  
For	  yderligere	  oplysninger	  kontakt	  Gitte	  Jakobsen	  på	  20930036,	  mail:	  gitte@spormedia.dk	  	  


