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Nafsi-trup 2019 

 

Til SAMARBEJDSPARTNERE FOR NAFSI AFRICA’s TURNÉ 2022 
 
Nafsi Africa er en socio-kulturel organisation, der træner børn og unge i slummen i Nairobi, Kenya, for at få dem væk 
fra gadens farer og øge deres livsmuligheder. Men Nafsi Africa rummer også trænede akrobater, musikere og dansere, 
som flere gange har turneret i Europa. Spor Media er en dansk organisation med fokus på global kommunikation og 
udveksling. Vi har tre gange tidligere (2014, 2016, 2019) organiseret turnéer i Danmark for Nafsis ungdomsgrupper. I 
efteråret 2022 kommer gruppe på 6 unge/voksne kenyanere, som vil turnere 6 uger i Danmark (uge 36 - 41)  
 

De lokale samarbejdspartneres rolle: 
Vi forventer involvering af 5-6 lokale samarbejdspartnere forskellige steder i Danmark.  
Den lokale samarbejdspartner vil være ansvarlig for at organisere en uges turné i samarbejde med lokale aktører - og 
med Spor Media. 
Opgaven indbefatter indkvartering og forplejning samt programlægning af aktiviteter på skoler, lokale institutioner 
m.m. Arrangøren står også for den lokale PR. 
 

Tidsrum: 
Hver lokal arrangør vil være ansvarlig for gruppen fra søndag til søndag. I de fleste tilfælde skal man regne med afrejse 
søndag efter frokost og ankomst det nye sted søndag inden aftensmad.  
Gruppen vil altså være i hvert lokalområde i 7 dage. Heraf bliver søndagen brugt til transport og indkvartering, og 
gruppen skal desuden have en hel fridag. Altså er der 5 aktivitetsdage. 
 

Foreløbig plan: 
Uge Samarbejdspartner Foreløbige ideer til lokale organisationer og aktiviteter 

36 (Spor Media) 
 

Afpudsning af forestilling og workshops.  
Skoler og kulturinstitutioner Kbh/Sjælland 

37 Jyderup Højskole Jyderup Skole 
Kvindefængslet 
Makværket 
Erhvervsforeningen 

38 Fyn - Bodil Krogh Brenderup Højskole 
Odense Friskole  
Kertemindeegnens Friskole  
Tornbjerg Gymnasium 
Cirkus Flik-Flak 

39 Kultur for Børn - Sjølund-Hejls  Sjølund-Hejls skole 
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Christiansfeld Skole 
Skamling Efterskole 

40 IHS -Idrætshøjskolen i Sønderborg Gråsten Skole  
Nordalsskolen 
Ungdomsskolen 

41 Endnu ikke aftalt 
 

 

 

Hvem kommer: 
Nafsi-gruppen vil bestå af 6 unge/voksne artister - akrobater, dansere, musikere. Artisterne er endnu ikke valgt, men 
vi forventer 5 mænd og kvinder i aldersgruppen 18-25 år + en erfaren træner. De er erfarne artister og underviser 
desuden yngre børn og unge i flere af Nairobis slumområder, hvor de også bor. 
 

Hvad tilbyder de: 
Under turneen tilbyder Nafsi  
- workshops af 1,5-2 timers varighed i akrobatik, dans og musik  
- en ny-cirkus-forestilling om klimaforandringer set fra Kenya. - ca. 40 minutter.  
   Scenekrav: Der skal være højt til loftet. Øvrige scenekrav oplyses senere.  
   Spor Media kan medbringe lyd- og lysudstyr. 
- debat om klimaforandringer set fra Kenya. Kan evt. foregå med publikum i forlængelse af en forestilling. 
 

Aktiviteter og økonomi: 
Den lokale arrangør kan planlægge fem dage med aktiviteter.  
Udgangspunktet er to aktiviteter om dagen (en workshop tæller for en aktivitet og en forestilling tæller ligeledes for 
en aktivitet). I kan vurdere, om I vil prioritere, at mange får en oplevelse, eller om I vil prioritere at gå mere i dybden - 
altså mere tid med en mindre målgruppe. Ved tidligere besøg har Nafsi-gruppen ofte arbejdet med en skoleklasse en 
hel dag (2 workshops) og har den efterfølgende dag givet en forestilling for hele skolen. Der må også gerne være tid 
til, at gæsterne lærer noget om Danmark, så de får oplevelsen af udveksling. 
 

I budgettet er der penge til at betale Nafsi 1.500 kroner om dagen. Det er ikke meget, og det vil derfor være fint (men 
ikke et krav), hvis I har mulighed for at fundraise yderligere til aktiviteter i lokalområdet. Pengene går til Nafsi Africa’s 
arbejde i Kenya. 
 

Forberedelse: 
Spor Media har organiseret besøg af ungdomskulturgrupper fra forskellige lande i snart 20 år, og vi deler gerne vores 
erfaringer. Undervejs sender vi jer tekst og fotos om gruppens arbejde og udvikling af den klimaforestilling, Nafsi vil 
arbejde på.  
Som forberedelse kan vi evt. organisere et virtuelt besøg til Kenya, så I som arrangører møder de unge artister i deres 
hverdag derhjemme. Se erfaringer fra vores projekt Global Stay Tours. 
Materialer til gymnasieniveau: Temapakke om klimaforandringer i Kenya på Fjerne Naboer.  
Materialer til mellemtrinnet:  Nafsi og klimaforandringerne på Global Kids 
  Are you ready? - Film fra besøg af Nafsi 2019 
PR: 
Spor Media/Nafsi sørger for fotos og information om workshops og forestilling. 
Spor Media laver udkast til pressemeddelelser, som kan bruges lokalt. 
 

Indkvartering: 
Nafsi’erne kan indkvarteres privat eller på en højskole el.lign. De kan fint dele værelse - blot skal de have mulighed for 
ikke at sove sammen med det andet køn. 
Hvis det passer bedst i f.t. lokale planer, kan de evt. flytte midt i ugen. 
 

Mad: 
De fleste spiser det meste - men helst varm mad (også midt på dagen) - og gerne noget med ris. Vi giver besked i god 
tid, hvis der er specielle hensyn. 
 

Transport: 
Spor Media sørger for transport i en minibus. 
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