'Der var engang...' - eventyr fra Mali for børn og barnlige sjæl
Alle børn elsker eventyr og det er ikke så mærkeligt. Vi har brug for eventyrene for
at forstå verden og forstå, hvem vi selv er.
I Mali, hvor jeg kommer fra, har eventyr en stor social betydning, og førhen spillede
de en stor rolle i børnenes opdragelse. De berører forskellige sociale emner i
samfundet og er med til at bevare de menneskelige værdier og traditioner.
Jeg har udgivet en bog med historier fra den maliske eventyrtradition med en
tilhørende cd. Historierne er humoristiske med en klar morale, der indbyder til
samtale og kommentarer.
Bogen indeholder foruden fortællingerne også tegninger, madopskrifter, gåder og
noder til den medfølgende musik, der er at finde på cd'en - hvert eventyr har sin
egen sang, som alle kan synge med på.
"Der var engang" som skolekoncert
Moussa Diallo - bas, vokal og fortælling
Dawda Jobarteh - kora, tama og vokal
Ayi Solomon - perkussion og vokal
Moussa vil sammen med sine to medmusikanter genskabe den magiske stemning,
han selv oplevede som barn, når de ældste i landsbyen dengang fortalte eventyr.
Moussa synger og fortæller eventyr fra Mali, og børnene bliver draget ind i den
afrikanske eventyrverden.
Fra november 2004 indtil november 2005 har Moussa med 'Der var engang...' spillet
over 100 koncerter på skoler, biblioteker og kulturhuse i Danmark og Norge.
Moussa Diallo har tidligere medvirket i skoleprojektet world.dk/kids, hvor han på
flere skoler spillede og fortalte eventyr for begejstrede elever, og i 2003 optrådt han
med skoleprojektet "Moussa's Rejse" i Danmark.
Dawda Jobarteh har med sine spændende instrumenter kora og tama, optrådt på
skoler i Danmark og England.
Ayi Solomon (perkussion troldmand) er en erfaren herre. Han har i en lang årrække
spillet skolekoncerter med bl.a. Pierre Dørge og Bantaba. Han er en musiker der kan
få børn og voksne til at forstå musikkens inderste væsen i kraft af sin glæde og altid
smittende morsomme optræden.

Max antal tilhørere: 200-250
Tid til opstilling: 30-40 min.
Tekniske krav: En stikkontakt.
Kontaktperson:
Moussa Diallo
Tåsingegade 18, 1. tv. 2100 Kbh. Ø
tlf: 39 18 61 89 mobil: 26 83 28 55
e-mail: diallo@moussadiallo.com

