SABARTRUMMOR
För dig som redan spelat en del trummor och vill pröva
den mest avancerade afrikanska trumtekniken nämligen
sabår (seorba) ordnar vi gäma kurs.

För information och anmälan till kurserna hör av
dig till Kebba Sonko, Fyrskcppsv 124.2 tr
121 54 Johanneshov
Telcfon.08-600 21 73 eller
mobiltelcfon.070-768 52 98

T RUMDOKTOR
Har du problem med din trumma eller något annat västa fri kanskt instrument kan vi hjälpa till med reparation. Vill du lära
dig bygga instrument, t ex congoma-trumpiano, dumdumbabastnimma eller afrikanska maracas?
STUDIERESOR TILL VASTAFRIKA
Upplev Västa/rika med dess levande dans och musikkuliur,
kanske bo i en by några dagar eller dansa på snandcn under de
svala morgontimmarna, bada eller gå runt marknaderna under
dagen och ta trumlektioner på kvallen. Sedan 1991 har vi
arrangerat resor kring nyår. Prata med oss om detta lockar dig.
DOKNING AV MUSIKER
Ring oss för bokning av trumgrupper, afrikansk dansmusik
eller intensivkurser i afrikansk dans och rytm.

Våra lärare
Kebba Landing Sonko kommer från Gambia. Han har undervisat i afrikansk dans och trumspel på Studiefrämjandet sedan
1982, både för barn och vuxna. Sedan flera terminer undervisar Kebba på Stockholms universitet ute i Frescati, och

JAMA YA
Föddes ur idén att skapa en kreadv mötesplats för människor i
alla åldrar för att prova nya idéer och möjligheter. Syftet år atl
skapa bättre relationer mellan "olika kulturer genom förståelse
och samarbete.
TRUMLEKTIONER FÖR VUXNA
Rytmen har alltid spelat mycket stor roll i afrikanska kulturer.
Rytmen ingår som en naturlig del i allt, t ex festivaler, cercmo
nier, begravning och medicinsk behandling.
I första hand undervisar vi i traditionellt trumspel med Gcmbetrummor och Doundoumba (bastrumma). För duktiga
trummare erbjuds även undervisning i avancerat trumspel på
sabar- och kutirtnimmor.
TRUMLEKTIONER FÖR BARN
Barnen får möjlighet att utveckla sin ryunkänsla, koncentrationsförmåga, koordination och kroppsuppfattning.
DANSLEKTIONER FÖR ALLA
Afrikansk dans är bra för välmåendet, såväl fysiskt som psykiskt och rytmsinnet förbättras i och med att hela kroppen an-

