AFRIKA FOR BØRN

- Nyt kulturprojekt gør Afrika populært for børn
www.afrikaforbørn.dk

AFRIKA FOR BØRN er et nyt nationalt tilbud
til 5- til 10-årige danske børn, som på en helt ny måde
gør Afrika spændende, underholdende – og oplysende.

En ny børneforestilling og oplysningskampagne vil give danske børn spændende kulturoplevelser og samtidig
nuancere deres syn på afrikanske børns liv. Ved at blande film, musik, multimedie-show, kunst-workshops og
undervisningsmateriale tænker AFRIKA FOR BØRN oplysning på en ny måde. Målet er at gøre et ellers tungt
emne nyt, farverigt og interessant for børnene.
Cecilie Enevold (musiker og TV-tilrettelægger hos DR) og Morten Schrøder (musiker og læge på børneafdelingen) er initiativtagere og har de seneste to år arbejdet frivilligt sammen med Folkekirkens Nødhjælp, Louisiana
Børnehus og børnebandet Kamelkaravanen på at skabe projektet AFRIKA FOR BØRN. Projektet, som lanceres
i efteråret 2012 og løber et år frem, er en farvestrålende palet af musik, kunst, fortællinger, film og undervis
ningsmateriale. Alle sanser aktiveres, når AFRIKA FOR BØRN giver danske børn mulighed for at kunne spejle sig
i jævnaldrende afrikanske børns liv.
AFRIKA FOR BØRN er blevet til, efter Morten og Cecilie har
rejst flere gange i Uganda og Zambia. Her opdagede
de, hvor mange oversete positive historier, der kunne
fortælles om de lokale børn. Derfor er det en vigtig del
af projektet også at forklare, hvor seje de afrikanske
børn er, hvor meget de kan, hvordan de ser verden, og
hvad vi som danskere kan lære af dem. Alle elementer
i AFRIKA FOR BØRN er af den grund kendetegnet ved
humør, glæde og undren. Danske børn får lov at møde
en anderledes verden fuld af overraskelser.
Allerede nu virker projektet til at være en succes hos
børnene; debutkoncerten med den nye forestilling i
Vanløse Kulturhus trak fulde huse, ligesom Kamelkara
vanens tidligere samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp - kampagnen ’Bamse & Blyant’ fra 2009 – fik
flotte anmeldelser og indsamlede over 20.000 bamser til børn i flygtningelejre i Mellemøsten.

AFRIKA FOR BØRN TILBYDER
 Musikforestillingen ’Kamelkaravanen
og den gyldne nøgle’ til skoler, institutioner,
museer, biblioteker og børnefestivaler.
Se mere www.kamelkaravanen.dk.
 Workshops på Louisiana Børnehus.
Se mere på www.louisiana.dk/dk/Menu/Børnehus.
 CD/download med historier, musik og
illustrationer (udviklet af Kamelkaravanen).
 Gratis undervisningsmateriale til børn i
indskolingsalderen
(udviklet af Folkekirkens Nødhjælp).
 Gratis materiale til kreative workshops
(udviklet af Louisiana Børnehus).
 Konkret mulighed for at hjælpe afrikanske
børn ved at støtte Folkekirkens Nødhjælps
arbejde med bekæmpelse af sult i Afrika.
Se mere på www.nødhjælp.dk.

Morten Schrøder og Cecilie Enevold spiller i det 6-mand store børneband Kamelkaravanen, og med AFRIKA FOR
BØRN præsenterer Kamelkaravanen sin nye musikforestilling og CD, der tager børnene med på en eventyrlig rejse
til Afrika. Hør sangen om Heksedoktoren (feat. rapperen Jooks), som Kamelkaravanen har indspillet sammen med
et vaskeægte pygmæorkester fra Uganda! Eller mød sangeren Peter Belli i rollen som Morfar, der har rejst på de
syv verdenshave. Eller TV-værten Jacob Riising i rollen som den gnavne krokodille. Kamelkaravanen har i flere år
været et efterspurgt børneband og består af talentfulde musikere, der til daglig spiller med Anne Linnet, Rasmus
Nøhr og i TV- og teatersammenhænge.

FOLKENE BAG PROJEKTET
Hvem
Cecilie Enevold (32 år og TV-tilrettelægger hos DR) og Morten Schrøder (31 år og læge på
børneafdelingen) er initiativtagere til ’Afrika for børn’.
Cecilie Enevold har stor musikalsk og filmisk erfaring med at formidle for børn. Hun har gennem

flere år arbejdet for DR’s B&U- og undervisningsafdeling bl.a. på “SommerSummarum”, ”Brunos
Kloshow” og ”Gepetto News”. Desuden er hun uddannet sanger fra Rytmisk Musikkonservatorium
og har sunget i bl.a. børnebandet Palle Pirat og DR’s børneprogrammer Mig Asta Marie, Isa’s Stepz
og Gepetto News.
Morten Schrøder er uddannet læge og er nu ved videreuddanne sig til børnelæge. Morten har i
10 år arbejdet frivilligt for Folkekirkens Nødhjælp som medicinstuderende i Mellemøsten og Afrika,
og har herigennem arbejdet meget med formidling og oplysning både til børn og voksne. Morten er
grundlægger af Kamelkaravanen og har sammen med Cecilie komponeret sangene og historierne
til den nye forestilling. Ud over Kamelkaravanen har Morten et rigt musikliv og medvirker fortsat på
professionelle pladeudgivelser.

Alle medvirkende har arbejdet gratis for ’Afrika for børn’ – også sangeren Peter Belli, rapperen
Jooks og vært DR-værten, Jacob Riising, har medvirket gratis på Kamelkaravanens nye CD for at
støtte den gode sag.
20% af overskuddet fra Kamelkaravanens CD-salg går til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med
børn i Afrika.

Hvor og hvornår
AFRIKA FOR BØRN er et nationalt tilbud til 5- til 10-årige børn i hele Danmark. Alt materiale er
gratis tilgængeligt på www.afrikaforbørn.dk. Projektet løber et år og lanceres på Louisiana fredag
d. 28. september kl. 11 og søndag d. 30. september kl. 13, 2012. Der vil løbende blive annonceret
nye koncerter med Kamelkaravanen, ligesom man kan booke en AFRIKA FOR BØRN-workshop på
Louisiana – og koncerter over hele landet.
Kontakt
Kamelkaravanen Morten Schrøder ı mortenschroder@gmail.com ı mobil 28403244

Cecilie Enevold ı cecilieenevold@hotmail.com ı mobil 22870614
Folkekirkens Nødhjælp Kommunikationschef Mads Klæstrup Kristensen ı telefon 33152800
Louisiana Børnehus Signe Oslev og Louise Hauerberg ı telefon 4919 0719

www.afrikaforbørn.dk

