
Afrikaopplevelser i vente for unge opplendinger 
 

GJØVIK: Fredag og lørdag arrangerer det audition i Gjøvik, og opplendinger i alderen 19 

til 26 år kan danse og synge, gjøgle og spille seg til spennende, kulturelle afrikaopplevelser. 

 

Det er Norsk kulturskoleråd som skal sette sammen Umoja-ensemble Norway 2013. Umoja 

Cultural Flying Carnet er et program som fremmer fred og utvikling gjennom internasjonalt 

felleskap og samarbeid. Hvert år arrangeres møter mellom afrikansk og norsk ungdom, og 

kommende høst møtes de i Johannesburg i Sør-Afrika. Og i år skal det norske teamet 

rekrutteres fra Oppland. 

 

Så da er det fritt fram for kulturutøvere mellom 16 og 26 år bosatt i Oppland, som synger, 

spiller et instrument, danser, driver med sirkus eller en annen form for scenekunst. Fredag 19. 

april og lørdag 20. april håper Norsk kulturskoleråd å se deg på Gjøvik kulturskole. Fredag kl. 

17.00 er det audition for dansere. Lørdag kl. 10.00 er det audition for musikere og utøvere av 

andre uttrykk. 

 

– Vi henvender oss i hovedsak til studenter og elever ved kulturskoler og andre 

utdanningsinstitusjoner, men det er ikke et formelt krav at du er tilknyttet en slik institusjon, 

sier Lars Jegleim i Umojas prosjektledelse. 

 

Han ønsker at auditiondeltakerne forbereder et kort innslag som viser hva de kan. 

 

Send så en e-post med navn, alder, bosted, telefonnummer, lærested og litt informasjon om 

deg selv (hva slags kunstform du utøver, motivasjon for å bli med m.m.) til 

lars.jegleim@moss.kommune.no. Frist: Torsdag 18. april 2013. 

 

Umoja-ensemble Norway 2013 vil bestå av tolv utøvere samt ledere.  

 

Ensemblet vil øve inn et show på cirka 45 minutter. Går det som Norsk kulturskoleråd håper, 

vil dette showet bli framført flere ganger i Oppland i tillegg til i Johannesburg i Sør-Afrika.  

 

For 4. - 18. september vil ensemblet være på afrikatur; til Johannesburg i Sør-Afrika. Der vil 

de møte de nasjonale Umoja-ensemblene fra Mosambik, Zimbabwe og Sør-Afrika. 

Reisekostnader fra Gardermoen og oppholdet i Afrika dekkes i sin helhet av Umoja-

programmet. Under oppholdet vil deltakerne også lage et nytt internasjonalt show sammen 

med ensemblene fra de andre landene.  

 

Umoja Cultural Flying Carnet er inne i sitt 11. år. Det finansieres av Utenriksdepartementet, 

og er organisert i regi av Norsk kulturskoleråd. Umoja arrangerer internasjonale camper hvert 

år, hvorav den ene går av stabelen i det sørlige Afrika, og den andre i det østlige Afrika. Hvert 

år, i oktober/november, produserer Umoja i tillegg en festival og et internasjonalt tv-show i 

Mosambik. Dette tv-showet kringkastes til et potensielt tv-publikum på cirka 300 millioner 

mennesker. For mer informasjon om Umoja-programmet; se nettstedet umojacfc.com. 

 

Bildetekst 

 

Opplendingenes tur: I år er det ungdom fra Oppland som får sjansen til spennende 

kulturopplevelser i Afrika. 

 

mailto:lars.jegleim@moss.kommune.no
http://www.umojacfc.com/

