
TILMELDING & PRISER
Tilmeldingen til Verdens Brændpunkter sker via mail eller telefonkontakt til Klaverfabrikken.
Man melder sig på en af de 3 skolepakker. 

projektet er
støttet af

TANZANIA - KAREN MUKUPAPALÆSTINA - SIMONA ABDALLAH

Tanzania er det land der har modtaget mest dansk udvik-
lingsbistand. Tanzania blev uafhængig i 1961 efter først 
at have  været østtysk og siden britisk. Tanzania er et af de 
få afrikanske lande, som har oplevet fred og politisk stabi-
litet , stort set uafbrudt siden 1961. Julius Nyerere, som 
var præsident fra 1961-85, drømte om at gøre Tanzania til 
en velfærdsstat med stor inspiration fra Skandinavien.
Idag er den økonomiske påvirkning fra Asien en stor 
udfordring for det spirende Tanzaniaske samfund.

Karen Mukupa er født i Zambia og opvokset i Tanzania. 
Hun holder stadig kontakten til sine afrikanske rødder og 
rejser ofte til Tanzania. Karen var en af de første kvindelige
rappere i Danmark og har oplevet stor succes.  Mange
kender Karen fra hendes samarbejde med Natasja.

Mellemøsten er centrum for en af verdens ældste og 
mest komplicerede brændpunkter. I tusindvis af år har 
krig og kon�ikter været hverdag i en blodig kamp om 
retten til et af de helligste religionshistoriske områder. 
Kon�iktens indhold har eskaleret gennem årene og 
påvirker i den grad børn og unge, som vokser op i en 
verden påvirket af umenneskeligt had mellem jøder 
og muslimer.

Simona er verdens eneste kvindelige percussionist med 
arabisk baggrund. Hun er født og opvokset i Gjellerup-
parken og har kæmpet hele livet for sin ret til at være 
musiker og kvinde. I 2012 udkom Simonas anmelderroste 
bog “Lykkens Brud”. Simona har spillet med store danske 
artister som Lars Lilholt, Efterklang og mange �ere.

KONCERT - Torsdag d.6. Marts
kl. 12.00 eller kl. 19.30

KONCERT - Torsdag d. 27. Februar
kl. 12.00 eller kl.19.30

Skolepakke 1 / Palæstina og Tanzania
2 Skolebesøg og 2 koncerter

Mellem 15 & 30 elever 2500 kr.
Mellem 31 & 60 elever 4750 kr.
Mellem 61 & 90 elever 7000 kr
Mellem 91 & 120 elever 8000 kr.

Skolepakke 2 / Palæstina eller Tanzania
1 Skolebesøg og 1 koncert

Mellem 15 & 30 elever 1500 kr.
Mellem 31 & 60 elever 2750 kr.
Mellem 61 & 90 elever 4000 kr.
Mellem 91 & 120 elever 5250 kr.

Skolepakke 3 / Palæstina eller Tanzania
Kun koncert

Mellem 15 & 30 elever 1000 kr.
Mellem 31 & 60 elever 2000 kr.
Mellem 61 & 90 elever 3000 kr.
Mellem 91 & 120 elever 4000 kr.

Priserne er eksklusiv moms

Kontaktpersoner
Jens Rømer - tilmelding og koordinering 
72 32 53 11 - world@klaverfabrikken.dk

Jens Jepsen - økonomi
29 91 45 90 - live@klaverfabrikken.dk

Klaverfabrikken
Fredensvej 12a 

3400 Hillerød
www.klaverfabrikken.dk

10 min. gang fra Hillerød Station

præsenterer

VERDENS
BRÆNDPUNKTER

undervisning, skolebesøg og koncerter
for folkeskoler, ungdomsuddannelser og højskoler

PALÆSTINA & TANZANIA

Sæson 2Februar-Marts2014

MUSIKAMBASSADØRERNE - Klaverfabrikken vælger fra gang til gang en ambassadør fra de 
aktuelle lande. I denne omgang er det Palæstina & Tanzania. Fælles for musikambassadørerne er en 
stor fortællelyst og en stor kærlighed til deres hjemland. I denne sæson er musikambassadørerne 
dabukaspilleren Simona Abdallah fra Palæstina & sangerinden Karen Mukupa fra Tanzania.

Koncert på Klaverfabrikken - forløbet afsluttes med en koncert på Klaverfabrikken, hvor eleverne 
får mulighed for at opleve ambassadøren med orkester. Koncerten vil blive en livsbekræftende og 
energifyldt oplevelse, som eleverne sent vil glemme. Målet er, at  eleverne efter endt projekt har
større indsigt og er bedre klædt på til at forstå andre kulturer end vores egen.

Fleksibilitet er vigtigt for os, da vi ved at skolerne har kalenderen fyldt med spændende projekter. 
Dette vil vi gerne imødekomme mest muligt, så det passer med den enkelte skole eller klasses behov.
Ved tilmelding aftaler man med Klaverfabrikken, hvornår det passer bedst at få besøg af musik-
ambassadøren. Skolebesøgene ligger typisk 1-2 uger før koncerten.

Man er mere end velkommen til at kontakte Klaverfabrikken med enhver form for spørgsmål 
-  så giv endelig lyd. På gensyn til VERDENS BRÆNDPUNKTER.

Velkommen til VERDENS BRÆNDPUNKTER, et projekt der via en kendt musikers egen fortælling
og erfaringer bygger broer til de store politiske og sociale linier i verdens mest omtalte lande, på godt 
og ondt. Kulturen bliver ofte glemt i samfundsdebatten,  men kulturen afspejler folkets 
følelser lige meget om det er glæde og forhåbninger eller sorg og afmagt.  Vi vil gerne give eleverne 
en større forståelse for de problemer og kon�ikter andre kulturer udsættes for.
Med  VERDENS BRÆNDPUNKTER laver vi et forløb, som indeholder undervisning og skolebesøg  med
den udvalgte musikambassadør fra det aktuelle land, samt en afsluttende koncert med musik-
ambassadørens orkester, som afholdes på Klaverfabrikken i Hillerød. Projektet er for alle, dog er den
politiske og samfundsorienterede del med skolebesøg, primært møntet på udskoling og opefter. 

Undervisningsdel / Skolebesøg
Som tilmeldt skole får man besøg af en musikambassadør, som varetager undervisningen i 1-2
moduler afhængigt af antal tilmeldte elever. Her vil være fokus på 3 områder.
1) Ambassadørens egen rejse fra hjemland til DK  -  2) Indblik i hjemlandets historik og musikkultur  -  
3) Samfundsdebat om den aktuelle tilstand i hjemlandet.

Ved tilmelding sender Klaverfabrikken undervisningsmateriale ud til skolerne, så den enkelte klasse
har mulighed for at forberede sig. Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i mediedækningen.


