
Vem vil l inte ha en 
Star for Life dag?

Ett erbjudande från Star for Life



Star for Life arbetar för att stoppa sprid-
ningen av hiv och aids i södra Afrika. Vår 
speciella pedagogik är en del av ett större 
program som bland annat går ut på att 
stärka barns och ungdomars självkäns-
la. Även om vi i Sverige inte ser hiv och 
aids som ett större hot för oss själva, vet 
vi att ungdomar i Sverige har många an-
dra problem som kan vara allvarliga på sitt 
sätt. Vi vill nu sätta fokus på denna prob-
lematik genom att erbjuda skolor runt om 
i landet ett besök från Star for Life. 

Star for Life programmets unika peda-
gogik har visat sig mycket framgångsrik 
på skolor i södra Afrika. Externa utvärde-
ringar upp- visar mycket bra resultat för 
programmet. Självkänslan har ökat, bety-
gen har blivit bättre och ungdomarna har 
fått en positivare attityd till utbildning.

Detta erbjuder vi
Star for Life kommer till er kommun och 
genomför en dag med aktiviteter och 
workshops. Temat är att med hjälp av 
musik och drömmar arbeta för att stärka 
ungdomars självkänsla och ge dem tro på 
framtiden. 

•	 Ken Wennerholm och Göran Rudbo 
från Triple & Touch leder det hela 
tillsammans med pianisten Magnus 
Spångberg.

•	 Thandiwe Mazibuko, vår sydafrikan-
ska musikcoach medverkar tillsam-
mans med 3 sydafrikanska ungdomar 
från Star Choir. De kommer att delta 

både musikaliskt och pedagogiskt
•	 Utvärdering av dagen

Sa har gar det til l
•	 De skolor som vill vara med under 

dagen, samlas på en skola, sporthall, 
konsertlokal eller liknande. 

•	 Star for Life genomför olika work-
shops, där sång och musik är en viktig 
del av arbetet. Ungdomarna kommer 
att öva in sånger på svenska, engelska 
och zulu, som de sedan ska sjunga på 
en konsert. 

•	 På vissa orter avslutas dagen med 
konsert där ungdomarna deltar  i 
konserten och där allmänheten kan 
köpa biljetter. Det är på detta sätt vi 
finansierar Star for Life dagen. 

•	 På de orter vi inte har någon konsert, 
är det en förövning för en större  
konsert våren 2014. De stora 
konserterna som är planerade 
är i Stockholm, Göteborg och  
Malmö.

Star for Life har under de senaste två åren 
genomfört två stora turnéer på 22 orter, 
där mer än 16 000 skolungdomar deltagit. 
Skolor runt om i landet har ställt upp på 
ett föredömligt sätt. Samtidigt som de får 
en fantastiskt musikalisk upplevelse har 
de hjälp till att stödja ungdomar i södra 
Afrika.

V i arbetar for att starka sjalvkanslan hos barn och ungdom



Om oss
Star for Life är en organisation som 
har ett unikt program för att begränsa 
spridningen av hiv bland unga män-
niskor i södra Afrika. Organisationen 
bedrivs utan vinstsyfte och är politiskt 
och religiöst oberoende.

 
WWW.STARFORLIFE.SE

“Tack, ni gav mig faktiskt en dröm och ett mål, det 
har jag aldrig haft förut!”
 
                              Jesper, 17 år, Skellefteå 2011

Thandiwe Mazibuko med svenska elever



®

Sa har kan ni hjalpa til l?
                         För att genomföra en 
          Star for Life dag behöver vi lite hjälp från er sida. 
              
•	 Vi behöver en lokal som kan hysa alla deltagare. Lokalen bör 

lämpa sig för att hålla en konsert för en publik på minst 450 personer.
•	 På de ställen där vi har en konsert på kvällen får ni gärna hjälpa  

till med information om konserten och vara behjälpliga med  
kontakter till näringsliv, föreningar och organisationer på orten.  
Skolorna administrerar biljettförsäljningen. 

Detta ordnar vi
•	 Vi har själva all utrustning i form av ljud och ljus.
•	 Vi har kontakt med skolorna och de får information från oss
•	 Skolan kan själva eller i samarbete med Star for Life med fördel applicera ett 

temaarbete som omfattar ämnen som exempelvis musik, biologi, historia, 
samhällskunskap och engelska, under rubriken Afrika.

•	 Star for Life har möjlighet att medverka till att exempelvis Skypekontakt up-
prättas för livesamtal mellan svenska och afrikanska skolor. Märk att det inte 
föreligger någon tidsskillnad länderna emellan.

                                                                      

         

        

Las mer 
WWW.STARFORLIFE.SE

Kontakt
Kontakta Göran Rudbo goran@starforlife.org
eller Ken Wennerholm ken@starforlife.org 
för mer information.


