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Slumkvarter-bandet Pepea Afrik med Pauline som forsanger. Til efteråret kommer hun med Nafsi til Danmark 

 
 
Kære lokale arrangører og andre samarbejdspartnere 
 

I Kenya er Nafsi i fuld gang med forberedelserne af Danmarksturnéen, og vi ved, at flere lokale arrangører i 
Danmark er ved at have deres ugeprogram fyldt ud. 

 
NAFSI-TRUPPEN 

 

Nafsi har udvalgt en meget talentfuld gruppe bestående af 3 kvinder og 3 mænd, der hver især mestrer 
flere artistiske genrer inden for akrobatik, sang/musik og dans. I vil senere få fotos og yderligere 
information om dem alle. Her blot en kort introduktion: 

o Kenneth Owino er en gammel kending, der har turneret som akrobat i Danmark/Europa mange 
gange. Han vil fungere som ansvarlig for gruppen under turneen.  

Gruppens øvrige medlemmer er alle i starten/midten af 20erne og har hver især flere talenter: 
o Collins Obwar – percussionist, musiker (afrikanske instrumenter), danse-koreograf. 
o Cyndycate Kabei – spiller fransk horn og er desuden både sanger og sangskriver. 
o Joyce Anyango – danser og danse-koreograf. 
o Rodgers Owino – akrobat med internationale erfaringer. 
o Pauline Apondi – sanger, musiker, komponist. 

 
FORESTILLINGEN 

 

Gruppen arbejder på en forestilling, der har arbejdstitlen My Planet (Swahili: Sayari yangu).  Med musik, 
sang, drama, menneske-pyramider og dans skildrer My Planet, hvordan man i Kenya oplever 
miljøødelæggelser og klimaforandringer og kommer med forslag til løsninger. 
 

http://www.spormedia.dk/
mailto:spor@spormedia.dk


NAFSI-turné i Danmark 2022 // NYHEDSBREV 3 // 18. maj 2022 

Spor Media, www.spormedia.dk, spor@spormedia.dk, tel: 20930036 eller 21266133 
 

Praktisk: 
Varighed:  Ca. 35 minutter 
Scene:  Nafsi kan optræde både inden- og udendørs.  
 Indendørs skal der være mindst 3 m. til loftet. 
 Er der en scene skal den være mindst 6x6 m. 
 Et tæppe er en fordel, hvis underlaget er meget hårdt (fliser, asfalt o.l.) 
 

Som tidligere nævnt står Spor Media for transport i en minibus. Ud over gruppen medbringer vi mikrofoner, 
forstærker, højtalere, 2 x scenelys samt varmeapparat til opvarmning af trommer inden hver forestilling. 
 

WORKSHOPS 
Alle gruppens deltagere er vant til at træne med børn og unge i Nairobi. I Danmark tilbyder de workshops i 
akrobatik, percussion og dans.  
 

PR 
Inden sommerferien får I yderligere beskrivelser og fotos til brug for opreklamering m.v. 
 

BESØG AF JOEL KIRAMBO 
Som optakt til turneen får vi et to-ugers besøg af Joel Kirambo, der er projektansvarlig i Nafsi, og som er 
med i forberedelserne. Joel er også kunstner – faktisk er han en dygtig singersongwriter med god kontakt til 
sit publikum. Vi foreslår nedenstående program med deltagelse af Joel + en af os fra Global Kids. Som 
udgangspunkt en eller to dage hvert sted. 
Formålet med forberedelsesturen med Joel er 
o at vi mødes med de lokalt ansvarlige for turneen og snakker uge-programmet igennem 

o opvarmning, så centrale målgrupper begynder at glæde sig 

Program for Joel Kirambo 
15-16/8 Lejre 

17-18/8 Fyn 

22-23/8 Sjølund 
24-25/8 Uldum 

26/8+29/8 Sønderborg 

 

PROGRAM I HVERT LOKALOMRÅDE 
Som tidligere nævnt, må I gerne tænke ud af boksen, 
når I laver det lokale program. Vi har budget til Nafsis 
honorarer på 1.500 kr per arbejdsdag, og det vil det 
være fantastisk, hvis I organiserer forestillinger, hvor 
der er yderligere mulighed for en indtægt til Nafsi. 
F.eks. har et gymnasium normalt budget til den slags, 
og hvis I organiserer forestilling på byens torv, kan 
den lokale erhvervsforening måske betale. Normalt 
er vores udgangspunkt 3.000 kr. for en forestilling og 
det samme for 3 x 1 ½ timer workshops. 
 
Pengene er et vigtigt bidrag til Nafsis fortsatte 
kulturarbejde med børn og unge i Nairobis slum. 
 
Send gerne foreløbigt program til mig, når I har det. 

Mange hilsner, 
Gitte // Tel: 20930036 // Mail: gitte@spormedia.dk  
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