Andre Foredrag og koncerter:
Karen Blixen og Kenya
Teater, foredrag og afrikansk musik med Helle Asmild og Reagan Oduor
Om Karen Blixens syn på Kenya og en kenyaners syn på Karen Blixen.

Et lille lys i et stort mørke Armenien og Karen Jeppe

En rejse mellem Kenya og Danmark
Foredrag med afrikansk musik. Amalie Asmild og Reagan Oduor
En historie om kærlighed, misforståelser og læring på tværs af kulturer.
En fremmed forsøger at forstå
Foredrag med musik fra Mellemøsten. Helle Asmild
Hvad jeg oplevede i mødet med en flygtning - og hvad han oplevede
i mødet med mig.
En Flygtnings Fortælling
Foredrag med Helle Asmild
Om hvordan en flygtning kom til Danmark og om hans møde med
den danske kultur.
Fortællinger fra et Rejseliv
Foredrag med musik. Helle Asmild
Morsomme og absurde rejseberetninger og fortællinger om at
bo sammen med mennesker fra andre kulturer.

Musikundeholdning:
Ungdommen er ikke, hvad den har været og det har den forresten aldrig været!
Musikoptræden med en teenagedreng, der får sin mor til at akkompagnere
sig til sangene om alt det, han ikke må - men gør alligevel.
Den musikalske Familie
Elskede slagere sunget og spillet af en 13-årig dreng med glæde og talent,
akkompagneret af sin mor og søster.

”I fra Vesten kan så meget, som I gerne vil lære os,
men jeg vil gerne vide - kan I også dø ligesom os?”
(Armensk kvinde til en vestlig missionær)

Foredrag / historiefortælling og koncert
ved Helle og Amalie Asmild

Foredrag og koncert:
Hvorfor kender danskerne ikke deres egen helt?
Armenien er verdens ældste kristne land, og hymner fra
400-tallet bliver sunget i Armeniens klostre den dag i dag.
Helle Asmild væver sammen med sin datter Amalie den
armenske musik ind i fortællingen om det armenske folks
historie og fortællingen om Karen Jeppe.
Denne lille, danske kvinde reddede mere end 1700
armeniere fra fangeskab og slaveri og bliver den dag i dag
hyldet for sin dåd langt fra Danmarks grænser.
Helle og Amalie spiller og synger både ældgammel
kirkemusik, folkemusik og klassisk armensk musik som en
del af beretningen om dette folks utrolige historie og
skæbne.
Et stolt folk, hvis lidelseshistorie er ubeskrivelig:
Undertrykkelse, forfølgelse og folkemord.
Midt i det står beretningen om
Karen Jeppe.
Armenierne kalder hende:
”Armeniernes Moder Theresa,”
og hendes liv og gerning
bør være til inspiration og
eftertanke for os alle.

Helle Asmild:
I sommeren 2018 rejste Helle Asmild til
Armenien i 5 uger med en rygsæk, en
sovepose og små stykker husflid fra et
loppemarked.
Hun mødte mennesker fra alle
samfundslag og blev inviteret indenfor i
utætte containere og i hytter af brædder
og blikplader, hvor fattige mennesker
bød på mad og husly.
Her kom de små husflidsting frem, for
de var stykker af dansk kultur, som blev givet værterne som
tak.
Helle Asmild er uddannet klassisk musiker
(akkordeon/harmonika) og en erfaren
foredragsholder og historiefortæller, der
ofte bruger musikken, når hun formidler
sine stærke fortællinger.

Amalie Malmgren Asmild:
Amalie Malmgren Asmild er violinist,
sanger og historiefortæller.
Hun har studeret folkemusik i Sverige
og spiller verdensmusik og afrikansk
musik bl.a. med den kenyanske perkussionist Reagan
Oduor.
Gennem musik og fortællinger ønsker hun at skabe en
ramme omkring gensidig kulturudveksling og refleksion i
håbet om, at vi gennem musik og fortællinger kan fri os fra
fordomme om andre mennesker.

