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NYT OM NAFSI AFRICA’s TURNÉ september-oktober 2022 
 
 
Kære alle  
 
Hermed nyt om Nafsi’s turne i efteråret: 
 
Nafsi - truppen 
I Nairobi har Nafsi mange talentfulde artister, der udover selv at optræde også træner sammenlagt 350 børn og unge i 
forskellige slumområder i akrobatik, dans og musik - hver uge. Blandt dem vil Nafsi finde de seks artister, der skal til 
Danmark. Der er en række forskellige behov, der skal tilgodeses. Artisterne skal for eksempel kunne  
- optræde for både børn og voksne, dvs. at de skal være dygtige akrobater, dansere eller musikere - og gerne kunne 
  flere af disciplinerne 
- undervise børn og voksne i akrobatik, dans og musik 
- indgå i debatter om klimaforandringer og bæredygtighed i Kenya og i verden 
- klare ’kulturchokket’ mellem en kenyansk og en dansk virkelighed - primært de enorme forskelle på forbrug og 
muligheder 
 
Lokalt engagement: 
Det overordnede program for turneen er ved at være på plads, og det skal så fyldes ud af lokale arrangører.  
(Se program sidst i nyhedsbrevet) 
Vi har fået støtte til besøget fra CISU’s Engagementspulje, og vi skal efter besøget kunne vise, at det har ført til et 
større ’engagement’ i Kenya/globale spørgsmål blandt deltagere i Danmark. F.eks. kan en gruppe - gerne unge - 
mennesker - bruge besøget til at sørge for, at flere i deres lokalområde får mulighed for at opleve Nafsis workshops 
og/eller forestillinger. Det kan være en gruppe højskoleelever, der tager kontakt til et lokalt gymnasium og sørger for 
en forestilling for eleverne på gymnasiet.  
Bevis på engagement kan også være, at en gruppe mennesker starter en indsamling til fordel for Nafsis skolefond, der 
er med til at sikre, at flere af Nafsis unge kan færdiggøre deres skole. Læs om Skolefonden. 
Efterhånden som I har ideer til programmer for jeres lokalområder, kan vi dele dem med de andre arrangører og 
forhåbentlig inspirere hinanden. 
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Betaling til gruppen: 
Rejseudgifter og billeje (minibus med frivillig chauffør) i Danmark bliver betalt af projektet. Desuden har vi 1.500 kr. i 
budgettet til Nafsi-gruppen for hver dag, de har aktiviteter. Men da artisterne alle er voksne mennesker med 
forpligtelser derhjemme - nogle af dem har børn - vil det være fint, hvis der kommer ekstra indtægter. De håber 
således at kunne tjene penge ind til de seks turnerende artister og gerne også til at holde gang i Nafsi’s program 
hjemme i Nairobi, hvor alle trænerne får et mindre honorar, når de arbejder med børn og unge i slumkvartererne 
(Nafsi’s ’outreach’- program).  
Hvis I organiserer forestillinger og workshops på gymnasier, med den lokale erhvervsforening eller i andre 
sammenhænge, hvor der er mulighed for at få betaling, kan vi sende en regning fra Spor Media (normalt tarif: 1.500 
kr. for en workshop og det samme for en forestilling). 
 
Joel Kirambo på forbesøg 
Vi har aftalt med Nafsis projektansvarlige, Joel Kirambo, at han kommer på besøg i Danmark i august måned. Joel er 
også musiker og kan give et godt og levende indblik i Nafsi. Ideen er, at han sammen med en af os fra Spor Media 
besøger så mange af jer som muligt for at lægge den sidste hånd på planlægningen og gøre forventningerne til Nafsi-
besøget endnu større. Vi regner med at turnere med ham i ugerne 33-34. Det hører I mere om. 
 
Overordnet program: 
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 

35  
Ank. 1/9 

Spor Media Klimafest i Vestsjælland 3/9 
 

36 Acting for Climate 
 

Afpudsning af forestilling og workshops i samarbejde med de danske 
klimaartister i ’Acting for Climate’. Evt. off. Forestilling i AFUK. 
 

37 Afrika i Lejre Kulturforening, Folkeskoler, Osted Efterskole 
 

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

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

40 IHS -Idrætshøjskolen i Sønderborg Gråsten Skole, Nordalsskolen, Ungdomsskolen 
 

41 Uldum Højskole 
 

Kulturforening, Rosborg Gymnasium (?), Folkeskoler 

42 Salling Cirkusskole Cirkuslejr med børn, unge, familier 
 

43 Spor Media 
 

Skoler og kulturinstitutioner Jyderup, Holbæk 

 

 
 
Find andre Nyhedsbreve på Global Kids’ hjemmeside. 
 
 
 
 

Skriv eller ring, hvis der er noget, I er i tvivl om 
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