
PROGRAM

MANDAG 2.9 – TORSDAG 5.9
SJØLUND-HEJLS SKOLE
WORKSHOPS OG FORESTILLINGER

FREDAG 6.9 – LØRDAG 7.9
IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG

WORKSHOPS OG FORESTILLING

MANDAG 9.9 – TIRSDAG 10.9
KR. HELSINGE SKOLE
WORKSHOPS OG FORESTILLING

ONSDAG 11.9 – TORSDAG 12.9
LØVE-ØRSLEV SKOLE
WORKSHOPS OG FORESTILLING

FREDAG 13.9
BREGNINGE-BJERGSTED FRISKOLE

WORKSHOPS OG FORESTILLING

MANDAG 16.9 – TIRSDAG 17.9
FIRHØJSKOLEN

WORKSHOPS OG FORESTILLING

ONSDAG 18.9 – TORSDAG 19.9
RYNKEVANGSKOLEN
WORKSHOPS OG FORESTILLING

LØRDAG 21.9
MUSISK SKOLE 

14.00 OFFENTLIG FORESTILLING
SKOVBRYNET 55, KALUNDBORG

MANDAG 23.9 – TIRSDAG 24.9
OKSBØL FRISKOLE

WORKSHOPS OG FORESTILLING

ONSDAG 25.9
SØNDERBORG TEATER

9.30: OFFENTLIG FORESTILLING
11.30: OFFENTLIG FORESTILLING

STRANDVEJ 1, SØNDERBORG

TORSDAG 26.9 – FREDAG 27.9
SVENSTRUP FRISKOLE
WORKSHOPS OG FORESTILLING

SØNDAG 29.9
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

16.30: OFFENTLIG FORESTILLING
KIRKEGÅRDSVEJ 49, GRÅSTEN

MANDAG 30.9
TANDSLET FRISKOLE
WORKSHOPS OG FORESTILLING

TIRSDAG 1.10
NORDBORG SLOTS EFTERSKOLE 
19.00 OFFENTLIG FORESTILLING

SLOTSGRUNDEN 1, NORDBORG

TIRSDAG 1.10 – ONSDAG 2.10
ECKERSBERG FRISKOLE
WORKSHOPS OG FORESTILLING

TORSDAG 3.10 – FREDAG 4.10
KVÆRS IDRÆTSFRISKOLE

WORKSHOPS OG FORESTILLING

LØRDAG 5 .10
MULTIHUSET ULKEBØL

16.00 OFFENTLIG FORESTILLING
TORVET 15A, SØNDERBORG

GLOBAL JIDS

GLOBAL JIDS ARRANGERES AF DEN DANSJE JULTUR- OG MEDIEORGANISATION SPOR MEDIA I SAMARBEJDE MED JALUNDBORG OG S)NDERBORG JOMMUNER 
GLOBAL JIDS MODTAGER ST)TTE FRA EU (2019-2021). YDERLIGERE OPLYSNINGER: INFO@GLOBALJIDS.DJ / WWW.GLOBALJIDS.DJ

NAFSI YOUNGSTERS turnerer fem uger i Danmark og underviser danske børn 

i akrobatik, dans og trommespil samt viser forestillingen VEJRUDSIGTEN – om 

klimaforandringer i Kenya. Undervejs indkvarteres de privat hos danske familier.

KALUNDBORG 
KOMMUNE

GLOBAL KIDS har i 15 år orga-

niseret turneer for unge akroba-

ter, skuespillere, cirkusartister, 

musikere og dansere fra lande i 

Latinamerika, Afrika og Asien. I 

Danmark besøger de skoler, gym-

nasier, højskoler og andre kulturin-

stitutioner, hvor de med workshops 

og forestillinger formidler energi og 

livsglæde.

KULTURUDVEKSLING OG VERDENSMÅL

Sammen med Sønderborg og 

Kalundborg kommuner delta-

ger Global Kids i 2019-2021 i et 

europæisk samarbejde, “Cultural 

Peer-learning for Development 

Education” (Culpeer4Change), 

der støttes af EU. Deltagerne er 

kommuner og NGOer fra Danmark, 

Tyskland, Italien, Østrig, Polen, 

Slovenien og Bulgarien samt 

kultur-organisationer fra lande i 

Latinamerika, Afrika og Asien.

Et besøg af en Global Kids-gruppe 

er med til at åbne verden for tilsku-

ere og deltagere. Det ligeværdige

kulturmøde giver mulighed for tæt-

te relationer og samarbejde mellem 

unge fra Nord og Syd og en forstå-

else af, at verdens store problemer 

kræver fælles løsninger NAFSI YOUNGSTERS 

SYV UNGE ARTISTER OG EN TRÆNER FRA NAIROBI, KENYA
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AKROBATER

FORESTILLINGEN VARER OMKRING 45 MINUTTER, OG TILSKUERNE 

INVITERES TIL EN EFTERFØLGENDE SNAK MED DE UNGE.

Vejrudsigten er en kraftfuld kunst-

nerisk forestilling, der er inspireret 

af klimaforandringernes foruroligen-

de konsekvenser for menneskenes 

liv på jorden. 

De syv kunstnere er mellem 10 

og 22 år. Med drama, akrobatik, 

musik og dans viser de effekterne af 

klimaforandringerne, som de oplever 

FORESTILLING

VEJRUDSIGTEN

PAULA WAMBUI WAHNER er 13 år og 

akrobat. Hun bor sammen med sin 

bror, Henry, og sine bedsteforældre i 

Umoja 3, der er en fattig bydel i den 

østlige del af Nairobi. Paula er en af få 

piger, der stædigt holder fast i at træ-

ne akrobatik, og hun er blevet en del 

større og stærkere, siden hun sidst 

var på turné i 2016. ”Jeg glæder mig 

til at gense mine venner i Danmark og 

til at møde nye”, siger hun.

JOHNSTON LUVIMBI KHALISIA er 10 

år og akrobat. Han bor sammen med 

sine forældre og tre søskende i slu-

mområdet Kibera, hvor han går i 4. 

klasse i St. Christine Skole. I fritiden 

træner han akrobatik med Nafsi og 

kan lide at tegne og spille fodbold. 

Han er den yngste i truppen, men det 

bekymrer ham ikke. ”Jeg ved, jeg vil 

have det godt med de andre”, siger 

han.

JOAN MARIA NYABUTO er 21 år og 

professionel danser. Hun er med i en 

dansetrup i Kibera, hvor hun er født 

og opvokset og også bor i dag. Hun 

er færdig med gymnasiet og har p.t. 

tid til selv at danse og være træner og 

danselærer for børn og unge i Nafsi. 

Sammen med sin dansetrup fra Ki-

bera optræder hun med traditionelle 

danse og skuespil. ”At danse er min 

energikilde”, siger hun.

AMOS ODUOR JUMA er 19 år og en 

fantastisk akrobat. Han er hurtig til 

at lære, og har vundet mange priser 

i skolen. Han bor i Kariobangi South, 

der er et af slumområderne i den øst-

lige del af Nairobi. Amos har travlt 

med at gå i gymnasiet og dyrke akro-

batik på højt niveau. ”Jeg havde aldrig 

forestillet mig, at jeg kunne komme 

ud at rejse. Men da min yngre bror 

Emmanuel gjorde det, ville jeg også”.

ELIZABETH NYAMBURA WAMBUI 

er 14 år. Hun både danser og laver 

akrobatik og hun kan lide at oplæse 

digte og litteratur. Hun bor med sin 

mor og søskende i Kibera, hvor hun 

går i St Christine Skole. Hun var med 

på turné i Danmark for tre år siden og 

blev glædeligt overrasket over igen at 

få lov til at repræsentere Nafsi. ”Jeg 

er sikker på, at jeg vil få endnu flere 

venner denne gang”, siger hun.

STEPHEN NJIRIRI MUTUKU er 13 år 

og akrobat. Han bor sammen med sin 

mor i Omoja 3 og går i Busara Sko-

le. Sin fritid bruger han på at træne 

akrobatik, og han er hurtig til at lære. 

Når han har tid, vil han gerne spille 

PlayStation og se film. Lige nu glæ-

der han sig til at rejse. ”Jeg håber, jeg 

har nogle store historier at fortælle, 

når jeg kommer hjem”, siger han.

EMMA WAIRIMU MUREITHI er 22 år 

og både danser og perkussionist. 

Hun begyndte at danse, da hun var 

helt ung, og er i dag en af de bedste 

dansere i slumkvarteret Babadogo. 

Hun underviser børn og unge i dans 

og trommespil og har selv optrådt på 

større scener i Kenya og andre ste-

der i Østafrika. ”At få lov til at rejse til 

Europa er som en drøm, der bliver til 

virkelighed”, siger hun.

KENNETH OBURA OWINO er akro-

bat, entertainer og træner. Han var 

med til at grundlægge Nafsi Africa og 

har lige siden bidraget til, at fattige 

børn og unge kunne få flere mulig-

heder i livet. Han er ofte at finde ved 

Nafsis forskellige træningssteder i 

Nairobi. Han har turneret i Danmark 

og Europa utallige gange som pro-

fessionel akrobat, og skal nu for før-

ste gang turnere internationalt med 

en ungdomstrup. 

WORKSHOPS VARER 2-3 TIMER INKL. PAUSER. 

ANTAL DELTAGERE: MAX 50

Nafsi Youngsters tilbyder 

workshops i kenyanske 

lege samt akrobatik, dans 

og trommer. 

De unge medlemmer af grup-

pen ønsker desuden at enga-

gere jævnaldrende i Danmark i 

samtaler om klimaforandringer 

og om børne- og ungdomsliv i 

Kenya og i Danmark. Det vig-

tigste er at lære af hinanden, 

mens man har det sjovt.

WORKSHOPS

dem i Kenya med tørke, skybrud og 

oversvømmelser.

Stykket viser, hvordan man forsøger 

at tilpasse sig klimaforandringerne, og 

opfordrer alle til at bidrage til en mere 

bæredygtig verden.

De syv artister i Nafsi Youngsters 

kommer fra forskellige slumom-

råder i Nairobi, hvor voksne fra 

kulturorganisationen Nafsi Africa 

hver uge træner hundredvis af børn 

og unge.

NAFSI

Fritidsaktiviteterne med Nafsi er et 

spændende afbræk og et frirum fra et 

miljø præget af misbrug, kriminalitet 

og vold. Med akrobatik, musik og dans 

oplever de unge deltagere energi og 

glæde i fællesskab med andre.

Nafsi bruger scenekunsten som middel 

til at give børnene selvtillid og motivere 

dem til at gå i skole. Nogle af dem 

viser sig at have specielle kunstneriske 

talenter, som Nafsi hjælper dem med at 

udvikle.


