
 

Kultur för Mångfald  
på turné i Norrbotten 

och Västerbotten 
 

    

Hej! 
Jag heter Abdoulaye Camara. Jag jobbar 
med afrikansk dans och musik.  

Under år 2020 och 2021 genomför jag 
tillsammans med några goda vänner som 
också är professionella musiker, dansare 
och pedagoger, en turné där vi besöker 
Norrbottens kommuner. 

Turnén bygger på vårt koncept "Kultur för 
mångfald", vilket utgår från möjligheten att 
använda upplevelsen av afrikansk dans, 
musik och kultur som bas och verktyg för 
att främja kommunikation, förståelse och 
acceptans mellan människor från olika 
kulturer och att motverka framväxten av 
främlingsfientlighet och rasism.  

Vi gör detta i form av workshops med van-
ligen 20 – 25 deltagare per grupp, t.ex. en 
klass i taget. (Mer information om våra 
workshops finns på nästa sida). 

För vem? 
Barn och unga, 4 – 15 år 

Kostnad för deltagarna 
Gratis! 

Kostnad för skolan / kommunen 
Tanken är att kostnaden ska täckas av 
medel för Skapande skola som kultur-
skolan i respektive kommun ansöker om 
hos Kulturrådet. Det ska alltså inte kosta 
varje enskild skola någonting.  

Pris 
8 000,00 kr/dag 

Då ingår kostnader för mat, logi, arvode, 
hyra av utrustning. Resor tillkommer. 

Skolan behöver bara tillhandahålla lokal i 
form av aula eller ett stort klassrum. 

Kontakt 
Telefon: 070-274 74 72 
E-post: info@allatantoudance.com  



 
En typisk workshop …  

Under vår pedagogiska ledning möts barn 
och ungdomar för att med musik, dans, och 
traditionella berättelser från den afrikanska 
kontinenten som grund skapa en alldeles 
speciell upplevelse av samverkan och dia–
log mellan dansen och rytmerna. 

En koreograf arbetar gemensamt med 
musiker som spelar rytmer på afrikanska 
instrument.  

Sessionen ger en konstnärlig fördjupning, 
genom att danskonstnärerna agerar som 
pedagoger som förmedlar den afrikanska 
dansens innebörd med tematiken identitet, 
kultur och hälsa.  

Deltagare får välja om man vill spela rytmen 
eller dansa rytmen. Grupperna får under 
ledning av pedagoger för respektive grupp 
skapa koreografi och rytm i samspel.  

Sedan samlas de båda grupperna och 
framför tillsammans det som de övat på. 
som genom samverkan bidrar till en 
gemensamt skapad upplevelse.  

 

Välkomna! 

 

 

 

 

 

 


