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Hayâtuna ger en röst till unga i Egypten
Hayâtuna Cairo & Amman låter barn och ungdomar i de två storstadsregionerna skriva musik och dansa
tillsammans. I Amman har arbetet hållit på sedan i våras. Nu är Malmöorganisationen Spiritus Mundi igång i
Kairo också.
I området Muqattam i Kairo framför en grupp ungdomar dagens skrivna låt för andra gången efter upprepade önskemål från
publiken, bestående av boende i området.
– Det hade man inte kunnat tro för två timmar sedan, skrattar David Raflund, Spiritus Mundis kreativa producent och
musikpedagog som hjälpt ungdomarna under dagen.
Då hade de precis valt ett av tre beats som David Raflund spelat upp och börjat skriva text. De tittade på kategorierna David
gett dem – tid, plats, handling, känsla, objekt och färg. Men snart kom ord upp på plats under kategorierna och ungdomarna,
i åldrarna 16-20 år, började skriva meningar utifrån orden.
– De skrev nästan hela låten på engelska då de vill öva sig i språket, berättar Yasmina Moussaoui, internationell
kommunikationsledare på Spiritus Mundi.
Spiritus Mundi var inbjudna till Muqattam av organisationen Alwan wa Awtaar, som bedriver efter skola-verksamhet i
området, där barn får måla, sjunga, spela instrument, lära sig språk, geografi osv.
Hayâtuna Cairo & Amman, som sker med stöd av Svenska Postkodlotteriet och Carpe Vitam, genomförs i Egypten och
Jordanien under 2012-2013. Syftet med projektet är att öka tillgängligheten av kulturella och konstnärliga aktiviteter för
utsatta grupper. Detta för att bidra till individuell utveckling och öka deltaktighet i samhället.
Det är inte bara musik som gäller i Hayâtuna. Två dagar efter workshopen i Muqattam befinner sig Spiritus Mundi i området
Al Minya i Kairo. 15 barn och ungdomar har lärt sig och framfört en koreograferad dans av Hayâtunas jordanska danspedagog
Maxeem Ayyad.
– Nu kör vi den Egyptian style, säger ungdomarna från scenen och börjar om med en egenkoreograferad variant av dansen,
som de otroligt nog också hunnit lära sig på de tre timmarna.
– Det är det här det handlar om, entusiasmen, glädjen och samtidigt viljan att göra det på sitt eget sätt, förklarar Yasmina
Moussaoui utan att släppa blicken från dansen.
Workshopsen i Al Minya skedde i samarbete med Oyoon Art Group, som genom att
erbjuda lokaler och platser för uppträdanden, gatukonst och utomhusföreställningar
uppmuntrar allmänheten till att uttrycka sig kreativt, och är Spiritus Mundis
samarbetspartner i Egypten.
– Nu planerar vi för kommande besök i Egypten och för att Hayâtuna ska få fortsätta
inspirera arbetet med social utveckling i dessa områden, säger Yasmina Moussaoui.
För mer information kontakta Yasmina Moussaoui på yasmina@spiritusmundi.nu eller på 0736 73 51 75.
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