Vil du med til to ugers workshop i Sukumaland?
Nu har du en unik chance for at opleve sukumakulturen helt tæt på.
Bujora Cultural Centre inviterer til Warsha i januar 2016

Warsha betyder workshop på swahili og er for alle, som er interesserede
i at lære om Sukumalands kultur, sang, dans og trommespil

Programmet for de to uger indeholder:
•
•
•
•
•

Workshop i sang, dans og trommespil med WanaCesilia Dance Troup
To udflugter til landsbyer med overnatning og workshops
Workshops med lokale dansegrupper
En hel sangdag med berømte sangmagere
Dansedyst med 10 forskellige dansegrupper

Derudover vil der være rundtur på Bujoras Sukumamuseum, mulighed
for at lave sukumamad, og det vil også være muligt at bygge sin helt
egen tromme

Program for Warsha 2016
Dag 1: Ankomst. Alle gæster hentes i Mwanza lufthavn og
indlogeres i Bujoras gæstehytter
Dag 2: Basic swahili for de, som er interesserede, introduktion til
stedet, rundtur på Bujoras Sukumamuseum og velkomstfest for alle
gæster
Dag 3: Workshop i dans, sang og trommespil med WanaCesilia
Dance Troup
Dag 4, 5, 6: Udflugt til en landsby med to overnatninger
Lokale dansegrupper afholder workshops
Dag 7: Hviledag
Dag 8: Workshop i sang, dans og trommespil med WanaCesilia på
Bujora
Dag 9, 10: Udflugt til en landsby med én overnatning, workshops
med lokale dansegrupper
Dag 11: Sangdag. Traditionelle sangmestre bliver inviteret til
Bujora. Der afholdes wigasha ‐ sangdyst
Dag 12: Dansedag. Der bliver inviteret 10 dansegrupper – blandt
andet de grupper vi har mødt på udflugterne til landsbyerne. Der vil
være shindano, dansedyste, hele dagen. Til sidst vil der være fælles
dans og afskedsfest
Dag 13: Hjemrejse. Gæsterne køres til Mwanza lufthavn

Warsha bliver afholdt fra den 11. – 23. januar 2016

WORKSHOP I SUKUMALAND
Tanzania
11. – 23. januar 2016

Priser:
18 år +
14 ‐ 17 år
7 ‐ 13 år
3 ‐ 6 år
0 ‐ 3 år

5000 kr.
3500 kr.
2000 kr.
1000 kr.
gratis

Prisen inkluderer kost, logi og al transport i Sukumaland i forbindelse med Warsha

For de som er interesserede, vil der blive afholdt et
rejsemøde senere på året
Tilmelding og andre spørgsmål foregår via
warsha2016@sukumamuseum.org

