
Hej Globträdsvänner! 
 

Varmt välkommen till föreställningen Our Life med  
Children's Garden, filmen Citizen Oketch, mingel och mat! 

  
Vi inbjuder dig, dina vänner och dina vänners vänner till föreställningen Our Life lördagen 
den 26 september. Det är ett unikt gästspel som kommer till Sverige 18 – 30 september. 
Det är barn och ungdomar från Children's Garden i Nairobi som spelar föreställningen Our Life 
som handlar om deras egna erfarenheter att leva och bo på gatan, växa upp i slummen, bli 
övergivna av sina föräldrar eller rymma från svåra familjeförhållanden. Barnen har tunga 
livserfarenheter men föreställningen förmedlar underbar livskraft som garanterat lever vidare - 
länge! 
 
Du som får det här mailet känner Globträdet och har kanske också besökt Children’s Garden i 
Nairobi på studieresor som vi i Globträdet arrangerat sen 2001.  
Du som varit med på resan har många minnen och upplevelser som du berättat för andra. Nu 
kan dom som du har berättat för - få egna upplevelser! 
 
Förra året deltog Children's Garden i Kenyan Art Festival och kom på andra plats. Barnen bet 
ihop tänderna och sa: - Nästa år ska vi vinna!  
Och så blev det! I år kom Children's Garden på första plats med sitt sång-dansprogram och 
också första pris i gitarrspel. Det är Shadrack som är gitarrspelare. Han hörde gitarrspel för 
första gången för två år sen och fick möjlighet att spela. Sen dess är Shadrack och gitarren 
bästa vänner. Båda är med på turnén. Det är 9 barn och ungdomar mellan 7 och 20 år som 
kommer tillsammans med 4 ledare. 
  
Innan föreställningen visar vi filmen Citizen Oketch som spelats in i Kibera i Nairobi - som är 
Afrikas största slumområde. Children’s Garden ligger i Kawangare, Kibera. Det är en lyckträff 
att vi kan visa filmen just denna dag! Stort tack till CineAfrika! 
 
Program 
Pass 1 
Kl. 15:00 - 18:30 
15.00 Filmen Citizen Oketch. Info om filmen: http://www.biorio.se/ 
16.00 Föreställningen Our Life med Children’s Garden 
17.00 Mingel, mat och dryck 
  
Pass 2 
Kl. 19:00 – 22:30 
19.00 Filmen Citizen Oketch. Info om filmen: http://www.biorio.se/ 
20.00 Föreställningen Our Life med Children’s Garden 
21.00 Mingel, mat och dryck 
  
Plats 
Vår Teater – Kulturskolan, Farstagången 8, Farsta  
http://www.kultur.stockholm.se/default.asp?id=14356&ptid= 
T-bana till Farsta: Teatern ligger nära T-banan. Du hittar kartan på www.eniro.se 
  
Kostnad  
Biljett: 140 kronor (vill du stödja verksamheten i Children’s Garden betala stödpris 200 kr 
(eller mer!)  
Kostnad för mat och dryck tillkommer 
  
Biljettbokning 
Beställ via facebook, mail eller sms till: 
Sam Samuelsson sam@globetree.org   Mobil: 070-5538730 
Skriv ditt namn, hur många biljetter du vill ha och vilken tid 15.00 eller 19.00 
 
OBS! Beställda biljetter betalas kontant och hämtas vid entrén innan programmet börjar!  
Kom i god tid så vi slipper köer! Först till kvarn gäller! 
  


