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Verdensmål med  
dans, musik og teater 

 

Sosolya Undugu Dance Academy besøgte i 2019 Danmark med en 
ungdomskulturgruppe. På en uge nåede de unge musikere, dansere 

og skuespillere fra Uganda at arbejde med børn og unge på alle 
niveauer – fra folkeskole over efterskole og gymnasium – til 

universitetet. 
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INTRODUKTION 

En kulturtrup bestående af seks unge (16-20 år) samt to 

trænere fra Sosolya Undugu Dance Academy, Uganda 

turnerede i oktober 2019 en uge i Danmark. Gruppen 

besøgte en folkeskole, en efterskole, et gymnasium og et 

universitet, og alle steder underviste de børn og unge i 

dans og musik, de viste forestillingen Zakayo samt fik 

danske børn og unge til at forholde sig til globale 

miljøproblemer og klimaforandringer. 

Sosolya Undugu Dance Academy var på en tre måneders 

Europa-turne, og Spor Medias partner i Tyskland 

’KinderKulturKarawane’ stod for den overordnede 

organisering af turneen, mens Global Kids tog sig af en 

uges program i Danmark.  

Formålet med turneen var med det direkte kulturmøde 

at sætte fokus på verdensmål og styrke de danske 

deltageres interkulturelle kompetencer. 

 

De fysiske aktiviteter sammen med stærke unge fra en 

anden kulturbaggrund og en anden social virkelighed 

åbnede for både forståelse og læring, og deltagernes 

oplevelse af fællesskab skabte forståelse for, at 

klimaforandringer og miljøødelæggelser er virkelighed 

for mange unge i det Globale Syd.  

 

Gennemført med støtte fra  
 

 
I partnerskab med 

KinderkulturKarawane 
https://kinderkulturkarawane.de 

 

 
november 2019 

Kontakt info@globalkids.dk 
spor@spormedia.dk 

Læs mere www.globalkids.dk   



Baggrund og 

forberedelser 

Spor Media har siden 2004 inviteret ungdomskulturgrupper 

til Danmark som led i projekt Global Kids. I løbet af 15 år - og 

omtrent ligeså mange kulturbesøg - har mange lokale 

partnere involveret sig i projektet.  

Spor Media samarbejder med det tyske projekt 

KinderKulturKarawane, der i år kan fejre 20 års-jubilæum. 

KinderkulturKarawane inviterer normalt otte 

ungdomskulturgrupper til Tyskland om året, og ofte er det 

en af disse grupper, der kommer til Danmark som led i 

turneen.  I perioden fra 2019-21 indgår både Spor Media og 

KinderKulturKarawane i et europæisk samarbejde om 

kulturbesøg fra det globale syd. Projektet hedder 

CulPeer4Change og omfatter NGO’er og kommuner i syv 

lande i EU samt kulturorganisationer fra lande i Afrika, 

Latinamerika og Asien. 

Spor Media har i samarbejde med nogle af kultur-

organisationerne fra det globale Syd fundraiset til yderligere 

aktiviteter, der styrker mulighederne for børn og unge i 

underprivilegerede dele af samfundene. For eksempel i 

samarbejde med Spor Medias partner i Kenya, Nafsi Africa, 

der med kulturaktiviteter giver piger flere muligheder og 

dermed er med til at forebygge prostitution og teenage-

graviditeter i nogle af Nairobis slumområder. På regionalt 

plan støtter Spor Media partnere i Østafrika (Kenya, 

Uganda, Tanzania), så de får mulighed for at mødes og 

udveksle erfaringer. 

Sosolya Undugu Dance Academy til Danmark 

Som led i aktiviteterne i 2019 havde KinderKulturKarawane 

inviteret Sosolya Undugu Dance Academy på en tre-

måneders turné i Tyskland. På grund af skolefridage i 

slutningen af oktober 2019, blev Global Kids spurgt, om vi 

ønskede en uges besøg af gruppen i Danmark.  

Global Kids var på det tidspunkt i gang med at organisere en 

fem-ugers turne for Nafsi Africa fra Kenya – primært i 

samarbejde med Kalundborg og Sønderborg kommuner. 

For at udbrede konceptet til andre dele af landet og 

introducere det for nye partnere takkede vi ja til et besøg af 

Sosolya. Samtidig var det en mulighed for at indlede et 

samarbejde med Sosolya Undugu Dance Academy, og vi 

begyndte derfor at tage kontakt til potentielle partnere og 

skrev en mindre ansøgning om støtte til CISUs 

oplysningspulje (www.cisu.dk)  



 
 

  

 

Det lykkedes at sammensætte et spændende og varieret 

program med børn og unge i alle aldre og på forskellige 

niveauer i undervisnings- og uddannelsessystemet. 

Sosolya Undugu Dance Academy i Uganda 

Sosolya har et hus i et af Kampalas fattige kvarterer, og 

selvom der ikke er meget plads, er dørene altid åbne, og alle 

børn er velkomne. Der bor konstant omkring 80 børn i 

huset, og hver dag er der mange børn fra lokalområdet, der 

kommer i huset i deres fritid. De børn, der bor permanent i 

huset, kommer fra hjem, der ikke kan eller ikke ønsker at 

have dem derhjemme. Det kan være på grund af 

misbrugsproblemer i hjemmet, uvidenhed, dødsfald eller 

ekstrem fattigdom.  

Hos Sosolya får børnene mange ’søstre og brødre’ og bliver 

en del af et fælleskab. De deles om pladsen og sengene, de 

får mad, betalt deres skolegang, og de lærer, at kulturelle 

aktiviteter er med til at binde os sammen som mennesker.  

 

 
Sosolya har en aftale med skolerne om, at børnene fra 

hjemmet ikke skal gå i skole hele eftermiddagen som andre 

børn. Dermed får de tid til at træne dans og musik hjemme i 

huset. I Sosolya er musik og dans midler til at udtrykke 

følelser. Børnene lærer værdien af traditionelle danse- og 

musiktraditioner, og da Sosolya har tilknyttet nogle af 

landets bedste musik- og danselærere, bliver mange af 

børnene selv utroligt dygtige, og der er eksempler på unge 

elever, der overhaler deres lærere. Børnene lærer samtidig 

sociale færdigheder og hjælper hinanden. Større børn 

underviser yngre børn, og det er en af forklaringerne på de 

pædagogiske evner, der kom til udtryk under turneen i 

Danmark. 

Forestillingen Zakayo 

Sosolya udvalgte de seks unge, der skulle rejse til Europa 

med Sosolyas grundlægger og daglige leder Mark Mugwany 

og   Devis Ssenoga Kimpunyide, der er kunstnerisk leder og 

selv en fantastisk musiker. 

”Enhver, der danser, glemmer volden og krigene omkring sig og 

anerkender livet”, siger en af Sosolyas stiftere. 



 
 

I Uganda var de unge med til at lave en forestilling om 

miljø/biodiversitet og klimaforandringer. Forestillingen fik 

navnet Zakayo og kom til at handle om en populær 

chimpanse af samme navn. Zakayo døde i april 2018 i en 

alder af 54 år i Uganda Wildlife Education Center og var 

verdens ældste chimpanse i fangenskab. 

Stykket fortæller om ødelæggelserne af regnskoven, hvor 

Zakayo lever som ung chimpanse. Træerne bliver fældet af 

mennesker, der vil tjene penge på at dyrke kakao, og den 

oprindelige skov må vige for kakaoplantager. Zakayo bliver 

symbol på, hvordan naturen må vige pladsen for 

menneskenes ustoppelige behov for plads og penge. 

.  

 

Sosolya besluttede sig for at tage de unge med på rejse til 

“Kibale National Park” og “Bwindi Impenetrable National 

Park Uganda” (UNESCO World Heritage), hvor de sidste frie 

bjerggorillaer lever. Oplevelserne fra rejsen indgår i 

forestillingen om Zakayo. 

 

Zakayo blev den mest berømte chimpanse i 

Uganda – måske i verden – men i hvert fald i 

Uganda var der landesorg, da Zakayo døde 

sidste år. Zakayo var opvokset i fangenskab 

og var glad for at underholde mennesker. Han 

rørte manges hjerter og blev et symbol på, 

hvordan vi mennesker mishandler naturen.  

(Foto fra forestilling på Rosborg 

Gymnasium) 

 

 

Turné i Danmark  

De deltagende skoler og uddannelsesinstitutioner var ansvarlige for forberedelse og efterbearbejdning samt indkvartering 

hos værtsfamilier eller på skolerne. Sammen med KinderKulturKarawane var Spor Media ansvarlig for overordnet 

organisering, for transport og for indkvartering i de dage, partnerne ikke kunne klare det. 

 

BESØGENE
Sosolya tilbød workshops i dans og trommespil. De havde 

mange lege, der var gode til opvarmning og til at lære 

hinanden lidt at kende, og de unge gæster var desuden 

meget bevidste om, hvordan de kunne få børn og unge i 

Danmark til at forholde sig til klimaforandringerne. 

Sosolyas unge gennemførte deres workshops og 

forestillinger med en glæde og professionalisme, der 

fangede alle deltagere uanset alder. Med smil og 

opmærksomhed var de fantastisk gode til at få danske børn 

og unge til både at danse, tromme og lege. 

Da gruppen besøgte meget forskellige skoler og 

uddannelsesinstitutioner er det svært at lave en 

opsummering, der dække alle.

“Hvis vi vil arbejde for klimaretfærdighed, må vi (igen) lære 

vores natur at kende og lære at værdsætte den”, siger de unge 

kunstnere i Sosolya 
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I FOLKESKOLE
I løbet af to dage i folkeskolen deltog tre 4. klasser og en 7. klasse i 

workshops. Klasserne blev delt op i grupper, så mens en gruppe 

dansede, lærte den anden at tromme – og så viste de hinanden, hvad 

de havde lært og byttede. 

Sosolyas dansetrin og tommerytmer skiftede fra workshop til 

workshop – og det var tydeligt at glæden ved at danse og lave gode 

lyde smittede fra de ugandiske unge til de danske børn. 

For at give et dansk kulturinput til gæsterne havde skolen hyret et par 

folkemusikere, der spillede og instruerede Sosolya og 4. klasserne i 

folkedans. Det var inspirerende for gæsterne at opleve en helt anden 

form for folkemusik og folkedans, og det var interessant for alle at 

opleve forskellene i traditionelle kulturelle udtryksformer. 

Forestillingen Zakayo var for hele skolen, og det var lidt svært for alle 

at se i en stopfyldt aula. Det var den første forestilling i Danmark, og 

som arrangører vidste vi ikke, at en stor del af danseforestillingen 

blev vist med film projekteret på lærredet bag scenen og med en 

lydspor med tysk tale. (Trænerne fra Sosolya havde ikke tænkt på, at  

vi i Danmark ikke snakker tysk, og uheldigvis havde de mistet den 

oprindelige indspilning med engelsk tale.) Det gjorde, at ikke alle 

elever forstod, hvad der blev sagt. (I de efterfølgende forestillinger i 

Danmark afstod gruppen fra at bruge projektoren). 

Skolen indkvarterede de unge i private familier, mens de voksne 

sammen med en tourguide fra Tyskland og repræsentant fra Spor 

Media overnattede i en airbnb i Esbjerg. Alle var glade for deres 

indkvartering.   

”Jeres besøg på Sønderrisskolen var en succes. Da vi evaluerede med børnene, var 
der stort set kun positive tilkendegivelser. 
Kommenterer som: ’Megafedt’, ’sjovt’, ’sejt’ var der mange af. Den bedste 
kommentar var dog: ’Jeg troede det ville blive dødkedeligt, men så viste det sig at 
være rigtig sjovt’. (Sagt af en dreng med et stort smil på læben i 7. klasse). Det var 
dejligt at se, hvordan de unge fra Uganda lyttede til de danske børns ideer. Det 
gjorde, at de fik medejerskab i dansen og tromme-"koncerten". Mange af legene 
bruger vi nu i musik :) Forestillingen var god og fangede børn i alle aldre.....dog 
varede den lidt for længe for de helt små. Tænker at forestillingen ville havde været 
endnu bedre uden lyd og kun billeder. Da computeren på et tidspunkt gik i stå, 
kunne man faktisk bedre høre, hvor godt de unge sang.  
Tak for det flotte arbejde med at lave kultureludveksling. Så sundt for børn at møde 
andre kulturer på sådan en positiv måde […]”  

Lærer fra folkeskole i Esbjerg 



 
 

 

 

 

 
 

 

PÅ EFTERSKOLE 
Sosolya ankom til Rejsby Europæiske Efterskole syd for Ribe 

tirsdag sidst på eftermiddagen (efter en fantastisk solnedgang ved 

Vadehavet) og havde en hel dag og aften sammen med 

efterskoleeleverne, inden de skulle videre torsdag morgen. De blev 

indkvarteret på madrasser i skolens fitnessafdeling, deltog i 

morgensamlingen og kom på banen allerede den første morgen 

med en sang. 

 

De unge fra Sosolya deltog i en workshop med efterskoleelever og 

lærere i ’Global Perspectives class’ om klimaforandringer (på 

engelsk). Undervisningen var planlagt af en lærer og foregik 

primært som gruppearbejde, hvor eleverne var blandet med 

gæsterne fra Sosolya. Det var en god anledning for Sosolya til at 

fortælle, hvordan de oplever klimaforandringerne i Uganda. 

 

Om eftermiddagen stod Sosolya for danse- og trommeworkshops, 

og det var en fornøjelse for gæsterne at arbejde sammen med en 

flok glade og entusiastiske elever og lærere. Eleverne blev 

introduceret til forskellige lege, og de unge fra Sosolya opfordrede 

på et tidpunkt alle eleverne sætte sig i et par rundkredse til en 

fælles snak om klimaforandringerne med spørgsmålet til alle 

deltagere: ’Hvad gør du selv, for at mindske klimaforandringerne?’ 

 

Aftenens forestilling var for hele skolen og lokalsamfundet og 

sluttede af med mange spørgsmål om de unges liv i Uganda og om 

deres holdninger til klimaforandringer. 

 

Flere af eleverne var meget engagerede i besøget, og der blev 

knyttet bånd. Det var interessant for gæsterne at deltage i 

efterskolelivet og bare hænge ud med eleverne om aftenen. 

!
 Besøg fra Uganda: En gruppe meget inspirerende, sjove og søde afrikanske 

unge besøger i disse dage skolen for at lave workshops med vores elever 
🧠

 De 

kommer fra et børnehjem for udsatte børn og unge i Ugandas hovedstad, hvor 

musik og dans bruges som værktøjer til at skabe bedre vilkår for de cirka 100 

børn, der bor på stedet 💃🎶  Sammen med vores elever snakker de om 

kulturforskelle, klimaforandringer og om at være ung to vidt forskellige steder i 

verden 🌍  

Facebookopdatering, Rejsby Europæiske Efterskole 

 



 
 

 

 

 

 

 

PÅ GYMNASIUM 
På Rosborg Gymnasium i Vejle havde Sosolya først en kort danseworkshop 

og derefter en musikworkshop med elever i 2e, der blandt andet har musik 

som studieretning. Eleverne var både motiverede og havde gode 

forudsætninger for at følge Sosolyas perkussionister, og der blev bygget 

mange nye rytmer og sange på arrangementet. 

De samme elever var tilskuere til den efterfølgende forestilling, hvor også en 

engelsk-klasse var med. Forestillingen foregik fra en scene, der ligger centralt 

i gymnasiebygningen, og andre elever havde mulighed for at se dele af 

forestillingen. 

Midt på eftermiddagen gik turen videre til Sjælland, hvor gruppen blev 

indkvarteret hos ansatte fra Spor Media. 

 

 
 

PÅ UNIVERSITET 
Sosolya havde brugt en aften på at sammensætte et uddrag af forestillingen 

Zakayo med henblik på at vise det for studerende fra Institut for 

Embodiment, Learning and Social Change på København Universitet.  

Gruppen blev godt modtaget af professor Helle Winther, og i ”dansesalen” på 

KU underviste de en gruppe meget danseglade studerende i nogle af deres 

danse. 
 

På kort tid nåede de unge fra Sosolya at klæde om til forestilling og viste, 

hvordan de med dans og drama lægger op til diskussion om 

klimaforandringer og miljøødelæggelser med andre unge. Efterfølgende 

diskuterede de med danske studerende, hvordan man kan bruge dansen til 

formidling af budskaber.  

”Rosborg har haft besøg af Sosolya Undungu Dance Academy fra 

Uganda. De unge mennesker fra Uganda lavede danse- og 

trommeworkshops for 2e og optrådte med deres tromme- og 

danseforestilling. Rosborgs elever vil meget gerne spille afrikanske 

trommer i musik og danse ugandisk dans i idræt 😊 ”	

Facebookopdatering, Rosborg Gymnasium 

 

 

”We had a wonder full peer to peer cultural exchange at Denmark 

University of Copenhagen, but most of all presentations and discussion on 

using dance and drama to convey a Message (UN Global Goals) Hugs to 

our sister Professor Helle Winther” . 

Facebookopdatering, Sosolya Undugu Dance Academy 

 

 



 
 

ANDRE AKTIVITETER 

Sosolya deltog i andre arrangementer og aktiviteter som 

for eksempel: 

• Udflugter til Vesterhavet og indkøbsture i 

Esbjerg med værtsfamilier 

• Hygge og fritid med andre unge på efterskolen 

• Alle Helgens koncert med vokalensemble i 

Trinitatis Kirke 

• Æbleplukning og sociale aktiviteter i 

fællesskabet Tranehøj 

• Forestilling med ugandisk musik og danse for 

omkring 100 mennesker i Trampolinhuset i 

København 

 

 

ANTAL DELTAGERE 
Cirka 250 børn og unge blev undervist af Nafsi i dans 

og musik og de blev konfronteret med spørgsmål og 

diskussion om Verdensmål. 

Cirka 1050 børn, unge og voksne Så Sosolyas 

forestilling Zakayo eller dele af den. Hvor der var tid, 

blev forestillingen fulgt op af snak om Verdensmål 

og dagligdag i slummen i Kampala, Uganda 

MEDIER 

SOCIALE MEDIER: 

https://www.globalkids.dk 

https://www.facebook.com/globalkidsdk/ (638 følgere) 

Rejsby video: 

https://www.facebook.com/rejsbyefterskole/videos/751624738597286/ (958 visninger) 

Jydske Vestkysten  30 oktober 2019: Musik, dans og klima: Unge afrikanere på besøg i Rejsby https://jv.dk/artikel/musik-dans-og-

klima-unge-afrikanere-p%C3%A5-bes%C3%B8g-i-rejsby?fbclid=IwAR203P4NVudPknmOgXhqGWiKfkQ0u3ZqW0oJZcAND5jKC-

qmt6DTzzzzmm8 

 



 
 

PROGRAM FOR SOSOYA UNDUGU DANCE ACADEMY 

DATE 
 

VENUE PROGRAM HOSTING 

Sun 27.10.19 Sønderrisskolen 
Krebsens Kvarter 58 
6710 Esbjerg V 
www.auraskolen.esbjergkommu
ne.dk  

Travel from Germany in minibus 
Arrival 16.00 to Sønderrisskolen in Esbjerg 
Home with host families 
 

Families from the 
school 

Mon 28.10.19 Sønderrisskolen 8.00: To school with host families - Prepare workshops 
8.30: Workshop 1 with first half of grade 4. (38 pupils) 
10.30: Break 
11.00: Workshop 2 with second half of grade 4. (38 pupils) 
13.00: Lunch 
14.00: Home with host families 
 

Families from the 
school 

Tue 29.10.19 Sønderrisskolen 8.00: Workshop with grade 7 
9.30: Break 
10.00: Grade 4 has prepared Danish workshop 
11.30: Prepare performance 
12.15: Performance for the entire school (665 pupils) 
13.15: Lunch 
Travel to Ribe 
17.30: Dinner at Rejsby Europæiske Efterskole 
 

Rejsby 
Europæiske 
Efterskole 

Wed 30.10.19 Rejsby Europæiske Efterskole 
Kogsvej 3, Rejsby 
DK-6780 Skærbæk 
https://www.rejsby-efterskole.dk 
 
 

7.30: Breakfast  
8-8.30: Morning Assembly (song by Sosolya) 
10.45-11.35: Global perspectives class (in English) 
13.45-17.00: Workshops (games, dancing, music) Talks about 
climate change. (approx. 60 students - age 15-16) 
17.30: Dinner 
19.00: Performance for the entire school (145 students) and 
Rejsby village 
 

Rejsby 
Europæiske 
Efterskole 

Thur 31.10.19 Rosborg Gymnasium & HF (High 
School)  
Vestre Engvej 61, 7100 Vejle  
https://www.rosborg-gym.dk/ 
 

7.30: Breakfast  
Travel to Rosborg Gymnasium in Vejle  
9.55-11.30: Workshop, music-class 
11.30-12.30: Prepare performance 
12.30-13.35: Workshop, performance for music- and English-
class. 
13.45: Lunch 
Travel to Zealand 
 

Tranehøj 
www.tranehoej.dk 

Fri 01.11.19 Københavns Universitet –
Embodi-ment, Learning and 
Social Change 
Nørre Allé 51 
2200 København N. 
 
 
 
 
 
 
Trampolinhuset 
Thorevej 7 
2400 København NV 

13.15: Dansesalen. 2.sal 
Lunch with Associate Professessor Helle Winther  and students 
14.30-15.45: Workshops with university student doing dance 
and sports.  
- 5 minutes welcome (we expect the students to have basic 
knowledge about Sosolya before the workshop 
www.globalkids.dk/?page_id=1856 ) 
- 30 minutes dance workshop  
- 10 minutes short intro to performance – maybe show a scene 
from Zakayo 
- 30 minutes discussion on using dance and drama to convey a 
message (UN Global Goals) 
Evening: Performing at Trampoline House - 
https://www.trampolinehouse.dk/  
 

Tranehøj 
www.tranehoej.dk 

Sat 02.11.19 Tranehøj Day off 
 

Tranehøj 
www.tranehoej.dk 
 

Sun 03.11.19  Travel to Germany 
 

 

 


