
Andre foredrag og koncerter:

En rejse mellem Kenya og Danmark                                          
Foredrag med afrikansk musik. Reagan Oduor og Amalie Asmild                                                       
Når en ung dansk violinist flytter til Kenya og en kenyaner flytter til 
Norden.                                                                                                        
En historie om kærlighed, misforståelser og læring på tværs af kulturer.

Et lille lys i et stort mørke - Armenien og Karen Jeppe                                             
Foredrag og koncert med armensk musik. Helle og Amalie Asmild                                
Beretningen om det armenske folkemord og danskeren Karen Jeppe - 
Armeniernes Mother Theresa.                                                                          

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 af Helle Asmild                                                                 
Historien om en flugt fra Syrien til Danmark og om en flygtnings møde 
med vores 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. 

Musikunderholdning:

Ungdommen er ikke, hvad den har været - og det har den aldrig 
været                                                                                      
Musikoptræden med en teenagedreng, der får sin mor til at 
akkompagnere sig til sangene om alt det, han ikke må  - og gør 
alligevel.

Den musikalske familie                                                                          
Elskede schlagere sunget og spillet af en 13-årig med både glæde og 
talent, akkompagneret af sin mor og sin søster.     
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Karen Blixen og Kenya
Teater, historiefortælling og musik

Karen Blixens fortællinger  
 set fra Danmark og fra Kenya.

 Vi er i en souvenir-shop i Karen-distriktet i Nairobi, hvor kenyaneren 
Reagan falder i snak med Helle, som er en dansk turist med stor 
interesse for Karen Blixen. De er begge musikere, så de både snakker 
og spiller sammen og det, de ved om Karen Blixen, viser sig at være 
meget forskelligt, for Blixen var en historiefortæller, der gerne løj, hvis 
det var det, der skulle til for at skabe en dybere historie!

Karen Blixen skrev, at historien en dag ville fælde dom over hendes og 
de andre europæeres fremfærd i Afrika, og hun havde selv mange ting 
at kritisere, men hun håbede så inderligt, at også de gode historier 
ville blive husket!

Kontakt: Helle Asmild - tlf.: 29 32 21 33. - Mail: helleasmild@hotmail.com                  

Hjemmeside helleasmild.dk                                                                             

Varighed 2x45 min. eller efter aftale.. Pris 6.500 kr inklusive transport

Reagan Oduor er kenyansk perkussionist 
og skuespiller. Han er opvokset i Nairobi, 
og han har i mange år hjulpet tidligere 
gadebørn med at overkomme traumer 
gennem kreativitet og musikterapi. 
Reagan har stor praktisk erfaring i, 
hvordan vi mennesker kan omgås og 
respektere hinanden på tværs af alle 
forskellighederne. 
Reagan er nu dansk gift og bor i Sverige. 

Helle Asmild er foredragsholder, 
historiefortæller og uddannet musiker. 
Hun har en stor kærlighed til kulturmøder 
og herunder til Karen Blixens historier. 
Fra sine egne rejser og fra sit samvær med
mennesker fra mange forskellige steder 
ved hun også, hvor forskellig verden kan 
se ud, når forskellig opvækst og kultur 
farver den linse, som vi ser den igennem.
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