
FILM & DANSWORKSHOP 
I filmen SUKUMA får eleverna en varm och färg-
stark introduktion till livet i Sukumaland, Tanzania. 
Här möter vi en kultur som, för oss, är mer eller 
mindre okänd där människorna fortfarande lagar 
mat över tre stenar och en eld. Vi får veta mer om 
vad Sukuma handlar om, kulturens betydelse för 
folket där dans och musiktraditionen utgör en 
viktig del av vardagen.
Efter att ha sett  filmen genomförs en dans-
workshop med eleverna där Manongu, klädda i 
traditionella dräkter, lär ut Sukumadans till 
pulserande trumrytmer.

Vi är en del av utbudet i Västra Götalands kultur-
katalog vilket gör att ni kan söka arrangörsstöd i 
samband med att ni bokar oss.

MANONGU kan vara ett inslag på idrotts-
lektionen under temat dans eller ett Skapande 
Skola projekt. Vi väver samman fysisk aktivitet 
med en kulturell upplevelse som passar sko-
lans värdegrund väl. Prata gärna vidare med 
oss om du har en idé om hur Manongu kan 
bidra till en utvecklande och spännande 
upplevelse för eleverna!

10–19 år   

möt Sukumafolket i Tanzania 
i dokumentärfilmen SUKUMA 
och dansa till mäktiga rytmer 
med MANONGU
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PRIS
3   workshops / 1 dag        35 000 kr
9   workshops / 3 dagar     95 000 kr 
15 workshops / 5 dagar   145 000 kr 

FILM
Filmen ses med fördel innan workshopen. 
Eleverna får då en inblick i Sukumakulturen 
som vi sedan jobbar djupare med. De kan 
se dokumentärfilmen i sitt egna klassrum 
eller i större grupp i tillexempel en aula 
eller liknande. Det är helt upp till skolan 
själv att bestämma. 

Teknik som krävs för att se filmen: 
Dator och projektor
filmen ses via en länk till Vimeo.com 

Filmens längd: 20 min

Trailer: https://vimeo.com/214561943

DANSWORKSHOP
Antal medverkande: 4 personer
Maxantal elever: 120 st / grupp  (360 st / dag)
Maxantal workshops: 3 st / dag
Riggtid: 1 tim
Nerrig: 1 tim
Lokal: Gympasal stor nog att passa antal 
elever per grupp
Övrig info: Vi behöver 30 min paus mellan 
varje grupp samt 1,5 tim lunchpaus

Workshopens längd: 45 min 
(Här finns även tid inkluderad för frågor)

MANONGU 
är Sveriges enda grupp som utövar Sukumadans, 
en säregen dans- och musikstil från sukumafolket 
i Tanzania. Vi ger föreställningar, konserter och 
undervisar i trummor, sång och dans. 
Manongu tilldelades Lilla Edets Kulturpris 2014.

KONTAKT
Karin Bergdahl

kitengekarin@yahoo.dk
+46-762 63 44 60
www.manongu.se
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