
            

 

HISTORIEFORTÆLLING 

Forestillinger for børn, 

unge, og for voksne 
 

 

O. NORDISK MYTOLOGI & 

SAGN  – Fortælleren Nornegæst, De 3 

Norner, Fenja & Menja, om Ase-guder, 

riddere, lindorme, drageguld o.m.a. 

(garneret af fløjtespil -  evt. 

middelalder-musik & ballader).  

 

P. HC. ANDERSENS SMÅ 

FINURLIGE                   
–  Frit efter fortællerens mindre kendte, 

men stærke & tankevækkende historier  

(evt. med klassisk guitarspil). 

Q. TROLDE, UNDERJORDISKE, 

PRINSESSER & HELTE  

–  Om Askeladen, trolde og andre fra 

folkeeventyrenes verden, om selvtillid, 

snuhed & visdom (Asbjørnsen & Moe, 

A. Lindgren & Grimm mm.). 

 

R. JULEFORTÆLLING & 

UNDERHOLDNING                            

–  Om den traditionelle nisse, solhverv 

og Julen før Fætter BR  (suppleret m. 

sang, dans, publikum inddragelse, evt. 

legetøjs- og genbrugsværksted). 

 

Diverse :  Den GODE HISTORIE 

& RETTE STEMNING 

Underholdning & kickoff-indslag  

Børnefødselsdage, jubilæer 

Apropos Historier, bestillings-opgaver, 

fest- & ryst sammen-indslag med 

rytmer, sang & dans, myter, skæmte-

historier eller genbrugslegetøj. 

- Ring og spørg ! 

 

HVEM ER VI:  

EVENTYRET, 

RYTMERNE & LEGENS 

VERDEN 

Er et ensemble af artister, 

kulturformidlere, undervisere, 

oplevelses- & lege-entreprenører   
bestående af : Fortællere, musikere, dansere,  

kunstnere &  instruktører fra DK, Tanzania 

& Skandinavien (afhængig af opgaven).* 

 

 

HVAD VIL VI:  

Vi formidler kreative og musiske 

aktiviteter med rod i folkelig 

tradition fra nær og fjern,  

nu & fortid 
 

- Vi tager ud enkeltvis og i grupper for at 

optræde, aktivere, undervise og inspirere 

børn, unge & voksne 

     

 

FOR HVEM: 

Vi har arbejdet landet over for store  & små: 

Institutioner, private, firmaer, skoler, byfester, 

biblioteker, div. seminarier, personalegrupper 

foreninger, festivaler, bl.a. for Nationalmuseet, 

Novo Nordisk, Telia, ”Den Gode Historie”, 

Images of Africa, MS, FTF, PMF, DGI mfl. 
 
 

KONTAKT – RING – SPØR: 

 

Anders Shagembe Jørgensen  
Tlf: 28 68 19 58 

shagembe@gmail.com 
 

* Se Mere: - Aktuelle arrangementer, uddybning  

ensemblemedlemmer, baggrund & referencer 

www.shagembe.dk 

SHAGEMBE & Co 

 

Katalog for : 

 

 
 

~ FORTÆLLING 

m. Rytmer & Musik 

~ AFRIKANSK DANS & 

KULTUR 

~ GENBRUGSLEGETØJ 

 

 
En vifte med  Co2- fri kultur 

 fra nær & fjern, nu- & fortid  

for alle sanser   

 

Optræden, workshops, kurser, 

temadage & -projekter,  oplevelsesrum 

udstillinger, foredrag & teambuilding   

 

for børn & unge  -  og for voksne 



           

AFRIKA for VOKSNE 

& UNGE 
 

A. TROMMEWORKSHOP for 

STORE GRUPPER - Samspil, team- 

work & -building, flow, puls, fællesskab 

er indholdet - Værktøjet er afrikanske 

trommer (Deltagere: Erhvervsliv, orga-

nisationer, konferencer - op til 60 pers.)  
 

B. AFRICAN MOTO Culture Group  
interaktivt show. 

- Der spilles op til underholdning, dans,  

fest, eftertanke & samarbejde med 

rytmer, fortælling, musik & div. kultur-

aktiviteter  (program efter ønske). 

(For personalegrupper, private, polter-

abend, ved konferencer & festlig lag). 
 

C.  UNDERVISNISNG i afrikansk 

dans, sang & trommespil så alle er 

med  - Traditionelle danse fra Tanzania, 

Sukumastammen, Syd- & Vestafrika. 

Bl.a. fællesdanse i cirkel med forsanger 

og kor, små sjove mimiske danse,  

mande- & kvindedans og opbygning af 

trommegruppe bestående af kursister.  

(Fra 1 tm. til 1 uge med 10 – 100 pers.)  
 

D.  LEVENDE FOREDRAG  
krydret med fortælling, dans, rytmer, 

dias eller kultureffekter. 
• Den 3. Verden i Baghaven ? 

• Genbrugs-legetøj & pædagogik  
• Traditionel historiefortælling 

• Når ens barn dør 

• Praksisfællesskaber i Institutioner 

- om multikulturelle løsninger i pædagogik,  

erhverv & sorgarbejde. 
 

Alle tilbud kan akkompagneres af afrikansk 

kultur- & dansetrup (fra 2 til 6 artister) 

 

AFRIKA FOR BØRN 
 

E. DANS & RYTMIK for børn 

”REJSEN TIL AFRIKA” 
– Vi danser, synger & leger os gennem 

fortælling om afrikanske børns hverdag 

med skole, arbejde & leg  (En workshop 

hvor alle deltager m. sang & dans). 
 

F.            Temadage / -projekter   
                  & oplevelsesrum: 
  ”AFRIKA MED ALLE SANSER”  
Kultur, Dans, Rytmik & Værksted 

Trommedans & -spil m. sangbare over-

sættelser, fortælling, foto / udstilling, 

madlavning, værksteds & legeaktiviteter 

med genbrugs-legetøj, -instrumenter & 

kostumer  (Bestil projektbeskrivelse eller 

forslag til dags-/uge-program).  

 

 

GENBRUGSLEGETØJ 

& -INSTRUMENTER 

 

G. UDSTILLING 
En af verdens største samlinger af 

håndlavet ”upcycling” genbrugslegetøj 

udstilles & indgår i pkt. D,F,G,H,K,L 

    

H. VÆRKSTEDSAKTIVITETER  

Lav selv legetøj & instrumenter  

af genbrug & naturmaterialer, med 

ideer fra en kuffert fuld af sjove ting fra 

hele verden  (Vi kan levere forslag, 

værktøj, materialer, instruktion i 

fremstilling af alderssvarende effekter). 

 

AFRIKANSKE HISTORIER  

med rytmer, sang, musik 

 & publikum-inddragelse 

 

I. Lerpigen MAKETOPPE & 

Hvorfor LØVEN BRØLER  
To gribende & underfundige fabler om 

livets farer og udfordringer.  

 

J. DRAGEN SHING-WENG-WE – 

Forrygende eventyr med spænding, 

sorger, glæder og mange aspekter for 

både store og små.  
 

K.    DEN MAGISKE KUFFERT 
Dilemmaeventyret om Marianna 

& de tre kærester, fremført med fortælling, 

skuespil, musik, mim, rytmer, lydeffekter,  

dialog m. publikum og en kuffert fuld af 

GENBRUGSLEGETØJ 

fra 4 verdenshjørner, som må afprøves. 
 

L. DET MAGISKE TRÆ  

En menneskelig dyrefabel - interaktiv 

med dans, sang, remser & rytmer. 

 

M. DEN KLOGE HARE 

En serie af fabler om hvordan de små 

klarer sig mod de store.  

 

INDIANSKE MYTER : 

N. HISTORIESTENEN – Om fortæl-

lingernes begyndelse - en ramme for en 

perlerække af underfundige myter f.eks: 

Skabelsens sang – en smuk mytologisk 

beskrivelse af ”The Big Band”,  om 

Guden Maushop og modsætningen 

Matatu.  - Om hvorfor det bliver Vinter 

& Sommer  mfl. om naturen, 

mennesket, årstider og De 4 Elementer. 
 

 


