
My Life och Child’s Life 
tillbaka på turné i Sverige! 

 
Hösten 2013: 20 september - 12 oktober 

Våren 2014: mars - april 
	  

	  

 

Föreställningarna spelas av sex barn 
och ungdomar från Dandora, Nairobi 

och handlar om deras vardag i 
slummen och på gatan med fokus på 

flickornas utsatthet.  
 

Det är ett tufft liv men också ett liv 
nära skratt och drömmen om ett liv 
utan våld, övergrepp, hunger och 

korruption.  
 

	  



My Life och Childs Life  
Gästspel från Nairobi, Kenya   

 

 
	  

Föreställningarna 
Föreställningarna My Life och Child’s Life spelas 
av sex barn och ungdomar som bor i Dandora, en 
förort till Nairobi.  
Där finns Afrikas största soptipp.  
 
Manus har skrivits tillsammans med barn och 
ungdomar som bor i Dandora. Det är tuffa 
upplevelser som påverkar alla som ser 
föreställningarna. Men mitt i den tunga vardagen 
finns glädjen, lusten och en övertygelse att 
framtiden är ljus. 

My Life  
Vi följer två flickor – vad som händer när deras 
pappa blir arresterad och de inte kan betala 
hyran. Den stora och svåra omställningen när de 
hamnar på gatan.  
 
Child’s Life  
Child’s Life är interaktiv med publiken och visar 
hur viktig leken och sången är för barnen på 
gatan.  
 
Föreställningarna väcker många frågor och 
funderingar. 
Det finns tid till samtal mellan skådespelare och 
publik direkt efter föreställningarna. 
 

Förberedelse och uppföljning 
Till båda föreställningarna finns förslag på 
förarbete och uppföljning. 
 
My Life och Child’s Life handlar om vardagen 
i slummen och låter barn och ungdomar 
själva berätta om sina livserfarenheter.  
 
Föreställningarna öppnar fönster mot världen 
och passar bra i projekt inom Skapande 
Skola. Föreställningarna har också spelats för 
ensamkommande barn och ungdomar. Vid de 
efterföljande samtalen efter föreställningen 
har vi fått spontana kommentarer: 
- Det här handlar om mig – mitt liv! 
 
My Life och Child’s Life är producerade av 
Globteatern i samarbete med Wafalme Art 
Project (WAP) i Kenya.  
Globträdet och WAP vill att barn och 
ungdomar från slummen blir sedda i Kenya 
och i andra länder.  
 
Efter turnén i Sverige tar Globträdet 
ansvar för att barnen och ungdomarna 
som spelar får en bra utbildning och 
plattform till egen försörjning. 
 



 

Sagt om My Life  
Vi frågade scenansvarig på teatern i 
Boden vad han tyckte om My Life. Han 
var tyst en stund innan han svarade:  
- Jag har aldrig varit med om att 
högstadielever gått ut från teatern 
med tårar i ögonen. Jag har aldrig sett 
dom samla ihop pengar och gå över 
gatan och köpa popcorn och komma 
tillbaka till teatern och ge till 
skådespelarna. Det har jag aldrig varit 
med om under mina 30 år på teatern.   

”Det är inte bara ett starkt budskap – 
det är mycket bra teater!”  
Sune Johansson, Kulturskolans chef i 
Kramfors. 

 
 

        Tre av skådespelarna i My Life och Child’s Life 
 
	  

FÖRESTÄLLNINGARNA	  

* My Life 
Från 12 år och uppåt – även 
vuxna 

* Child’s Life 
För barn 6 – 11 år  

Båda föreställningarna spelas 
på engelska. Vid behov med 
simultan översättning.  

Två personer från Globträdet 
ger en introduktion till 
föreställningen och leder 
samtalen efter föreställningen. 

Till båda föreställningarna 
finns förberedelse- och 
efterarbetesmaterial  

Maxpublik 200 
 
 

 
 
Medverkande 
Sex skådespelare 12 – 24 år från 
Nairobi, Kenya 

Speltid 
1 tim. och 10 min. inkl. samtal 
 
My Life och Child’s Life finns presenterad 
på Riksteatern Scenkonstportalen 
http://scenkonstportalen.riksteatern.se 
 
Bokning av föreställningarna  
Föreställningarna kan bokas sept./okt. 
2013 och mars/april 2014 
 
Kajsa Dahlström 073 99 717 88  
kajsa@globetree.org 
Peroy Kirchner 0708 160 987 
peroy@globetree.org 

 
www.globetree.org 

 
 

	  



	  

	  

 GLOBTEATERN 
Globteatern bildades 1970 och har sedan 
dess producerat föreställningar som 
handlar om möten med andra kulturer.  
 
Vi som startade Globteatern vandrade 
under många år i Central- och 
Sydamerika, Afrika och Sydostasien. 
Vandringarna blev manus till 
föreställningar som spelas för alla åldrar 
i Sverige och andra länder.  
 
 
GLOBTRÄDET 
Globträdet är en ideell förening som 
bildades 1982 som svar på en fråga från 
en 8-årig flicka:  

- Tror ni verkligen att vi har nån 
framtid?  

 
Under 30 år har Globteatern/Globträdet 
inbjudit till internationella mötesplatser 
där barn och ungdomar förmedlar sina 
livserfarenheter till varandra och 
beslutsfattare.  
 
Just nu har Gloteatern/Globträdet fokus 
på barns utsatthet i Nairobis 
slumområden och leder turnéer i Sverige 
med föreställningarna My Life och Child’s 
Life och inbjuder till studieresor till 
Kenya där barn från gatan och slummen 
guidar in i sin vardag.  
 
 

 

”Det vi gör idag blir barnens framtid!” 
www.globetree.org 

Children’s Meeting Place 
Globträdet fick 2001 uppdraget av FN 
att ansvara för en Children’s Meeting 
Place på FN-området i Nairobi. Det är 
ett område kring ett stort vackert 
akacieträd.  

	  

	  
 
Varje år inbjuds barn, ungdomar och 
vuxna till seminarier och erfarenhets-
utbyten under akacieträdet. Det mötet 
är en viktig del i de studieresor till 
Victoriasjö-området som Globträdet 
arrangerar i november varje år. 
 
Studieresor till Kenya 
Flera hundra elever, skolpersonal, 
artister, kulturarbetare, politiker, 
tjänstemän, forskare, morföräldrar och 
många andra har deltagit i Globträdets 
studieresor till länder vid Victoriasjön.  
Resorna ger många ringar på vattnet; 
Erfarenhetsutbyten mellan skolor och 
partnerskap mellan kommuner.  
 
Om du vill du följa med på nästa 
studieresa - Kontakta oss! 
	  


