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SAHARA       FRA
STEMMER

e n    k o n s e r t o p p l e v e l s e 

Bli med
på et unikt
musikalsk
møte
mellom
korsangere,
solister og 
musikere
fra Mali
og Norge

Norgesturne 10.-23. ju
ni

Sjekk detaljer på

 baksiden!



På  en  joggetur i Østmarka  
- det  var  der  ideen  plutselig  dukket  opp: 

Hva  kan  skje  hvis  musikere  og  sangere fra  
Mali  og  fra  ulike  kanter  av  Norge  samles til  

en  crossover   kulturopplevelse
 i  Oslos  storstue?

Magnes Mali:
En gang sang også Magne Mjærum i 
kor. Men da koret på Eik lærerskole 
skulle har stemmeprøve for NRK, falt 
han av kor-lasset.

Men han elsker musikk. Og han elsker 
Mali. Han har vært der flere ganger, 
og hver gang tar han med seg hjem 
så mye inspirasjon og sterke inntrykk 
at ingen kan forbli uberørt av hans 
opplevelser.

Magne kjenner mange, og mange kjen-
ner Magne. Også mange musikere og 
artister er fanget i hans vide kontakt-
nett, og slikt blir det kreative ideer av! 
En konsert, for eksempel.

”Fulanikulturen i Mali er utrolig spen-
nende, og jeg er heldig som får være 
en aktør blant disse menneskene som 
stråler av glede, gjestfrihet og overle-
velsesevne. Jeg har fått speile mitt eget 
liv og min egen livsstil i en annerledes 
virkelighet”.  

Terjes Mali:
Terje Baugerød er Ris-organisten som 
har tapt sitt hjerte til den vestafrikanske 
folkemusikken. Hele tre ganger har han 
vært i Mali og hentet hjem musikalsk 
inspirasjon. Terje var sterkt ønsket som 
produsent da ”Fulanimesse” skulle spil-
les inn.  

Daniel Dama er musiker. Og misjonær. 
Og - ikke minst -  kulturformidler i 
stort format. Han er fra Benin, men 
jobber i Mali hvor han har gjort en pris-
verdig jobb med å samle fulanisanger 
og historier som ikke må gå tapt. Han 
har selv også skrevet mye musikk, og 
er kjent som en fremragende artist. Noe 
av Daniel Damas sangmateriale blir å 
høre på konsertene i Norge.

I likhet med norske misjonærer, både 
fra NMS og fra Frikirken, jobber også 
Daniel Dama og hans kone Esther Hodi 
i tett samarbeid med MELM, 
Malis evangelisk-lutherske kirke.

Daniel Dama var en viktig  
leverandør av stoff da NMS for fem år 
siden ga ut cd-en ”Fulanimesse”,  
fascinerende fulani-musikk som gikk 
rett inn i norske hjerter og ører.  
STEMMER FRA SAHARA 
er oppfølgeren – både i konsertformat  
og som cd. 
Daniel Dama, Esther Hodi og  
Dorkas Golga Gouda vil være med på 
alle Norges-konsertene i juni.

Fulani-tekstene er oversatt til norsk 
av Rigmor Frøyen.

STEMMER
SAHARAFRA
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Malis
Asbjørnsen & Moe

Enda en gang har han tatt på seg job-
ben med å sørge for at vi skal finne 
fulani-feelingen - både på konsert og 
på cd. Uten Terje og alle hans kompe-
tente medspillere/sangere ville vi tro-
lig ikke fått oppleve STEMMER FRA 
SAHARA. Dette er Terjes Mali.
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Maries Mali:
Alle snakket om hvordan det skulle bli å 
gå ut av flyet. ”Det er som å gå inn i en 
badstue. Man blir helt overveldet”.

Vi lander i Bamako, hovedstaden. Jeg 
kjenner hjertet hamre idet jeg nærmer meg 
utgangen. Dette første møtet med Afrika. 
En fot utenfor, så en til. Ikke akkurat bad-
stue, men det er iallfall ikke minusgrader. 
En helt ålreit start. 

Morgen i Bamako. Strålende sol og første 
møte med afrikalyset. Det er rart å sitte i 
gjestehuset og virkelig være i Mali. Vi har 
ventet et halvt år, og så er vi her. 

Turen starter mot Sevare. Nesa klistra mot 
vindusruta. Det tar noen timer før man 

Gardermoen grytidlig 1. nyttårsdag 2009:  
15 vinterbleke ungdommer møtes i avgangs-
hallen, med billett til samme bestemmelsessted. 
Elleve dager og 1801 bilder senere er de tilbake  
i iskalde Norge - med hode og hjerte fullt! 
Marie Svendsen Nerheim (16) glemmer aldri sitt 
møte med Mali - kulturen, smilene og gleden. 
 

klarer å fokusere på noe annet enn å sluke 
inntrykkene på andre siden av glasset. 
Folk virker så uforstyrret. Og vi kjører 
gjennom livene deres. Alle med hver sin 
historie og sine mål. Afrika føles så fjernt, 
selv om det er veldig nært. 

Dagene flyr. Vi er i Douentza. Mali er et 
utrolig vakkert land. Blir aldri helt ferdig 
med å se ut av vinduet i landcruiseren. 
De flate, rette veiene og de majestetiske 
fjellene som reiser seg opp fra ingenting. 
Sitte ute om kvelden. Luktene. Lydene. 
Stemningen. Og urovekkende fort blir jeg 
nesten vant til å passere overlessede esel-
kjerrer og kameler uten å lee et øyelokk. 
Som om jeg kjenner meg hjemme her.  
Det er helt fantastisk. 
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Fra hvit kald snø  til rød varm jord



...Vi er hele tiden på farten. Er med to 
kvinnelige misjonærer på landsbybesøk 
i Doma. Og plutselig fins et annet bilde 
av hva misjon er. Det handler ikke om 
å trøkke Jesus opp i ansiktene deres, 
mens man nyter fordelen av å være hvit 
i Afrika. 

Det handler om relasjoner, vennskap 
og lojalitet. Å få komme inn i stråhytta, 
prate om daglige ting og høre hvordan 
livet er. De gleder seg over at vi er 
her. Og gir deg et navn - i mitt tilfelle 
Mariama. Plutselig kjenner du en liten 
barnehånd i din. Og gleden når du drar 
fram et kamera, og ekstasen de viser når 
de får se bildet du tok av dem. Perspek-
tiv, sa du? 

Kulturen i Mali er utrolig. ”Dårlig tid” 
er et relativt ukjent begrep. Ting kom-
mer som de kommer. På kvelden er vi 
ute i landsbyen. Vi følger lyden av trom-
mene, og havner midt oppi en fest. Folk 
danser og koser seg, mens vi er tilskuere 
i utkanten. Men når de oppdager oss, ly-
ser de opp. Stoler hentes ingensteds fra, 
og vi får sitte. Ordene er ubegripelig, 
men smilene og latteren er felles. Vi må 
opp å danse. De ler av oss, og det er helt 
greit. Hvordan man kan føle seg så ett 
med noen man ikke forstår språket til? 

Tromma sendes rundt, og vi må prøve. 
Her er det ikke snakk om å ta på seg en 
maske. Folk er seg selv, og det virker 
som om de tar seg selv veldig uhøytide-
lig. De ler og smiler – og du kan ikke 
annet enn å gjøre det samme. 
Så bryter festen opp. Vi rusler tilbake til 
asfaltveien og vet med oss selv at vi har 
opplevd noe vi aldri kommer til å opp-
leve igjen. Nesten til å grine av. Redse-
len og usikkerheten mot de fremmende 
menneskene viskes bort. De er ikke afri-
kanere, de er medmennesker. Akkurat 
som deg og meg. 

De ti Mali-dagene begynner å nærme 
seg slutten. Vi forlater Douentza. Tan-
kene om Norge innhenter oss. Hva vil 
folk lure på, og hva skal man svare? 
Kommer de noen gang til å forstå hva vi 
har opplevd? 

Samtidig skal det bli godt å komme 
hjem. Jeg kjenner det i kroppen. Inn-
trykk, kulturforskjeller og klima har 
gjort sitt. Jeg trodde jeg ville gråte meg 
gjennom hele Mali - fattigdommen, det 
møkkete vannet, søppelet, enkelheten og 
deres uvitenhet om alt de går glipp av. 
Jeg gråt ikke. Det var rett og slett ingen-
ting å gråte av. Malierne er ikke triste. 
De smiler. 

Likevel opplever man kjipe ting. Det verste 
jeg opplevde i Mali var hjelpeløsheten. 
Min egen hjelpeløshet og følelsen av at det 
ikke er noe du kan gjøre - som når folk tig-
ger penger, og jeg vet at min slant ikke gir 
dem den langsiktige hjelpen. Sterke inn-
trykk. Jeg så to gutter nesten slå hverandre 
ned for en tom vannflaske. 

Jeg så vann så møkkete at jeg ikke ville 
vaska beina mine i det. Vann som folk både 
drikker av og vasker klærne sine i. Jeg så 
barn med fillete klær, og ingen klær. Kles-
skapet hjemme er stappfullt - med plagg 
jeg aldri bruker. De er ikke kule nok. 

Mali har gitt meg mye. Et nytt syn på men-
nesker. At mennesker ikke skal dømmes på 
utseende og farge. Hvor mye man kan lære 
av hverandre!

Jeg har fått et nytt syn på Afrika. Definisjo-
nen av Afrika er ikke all den elendigheten 
du ser på tv. Mens media fremstiller et 
nitrist og depressivt Afrika, har vi fått se et 
land med muligheter og ubrukte ressurser. 
Mye er fortsatt ugjort.

Det er bedre å gjøre noe enn ingenting, sier 
et ordtak. Alle må ta en tur til Afrika. Dette 
har ikke vært min siste. 
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forts...

landet der dagen har det  
akkurat passe travelt 
        og likevel går ikke livet fra deg

forts.
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å utgi en fulani salmebok – med noter,  
i samarbeid med professor Sigvald 
Tveit ved universitetet i Oslo. 

- Hva er det som fascinerer deg mest 
ved fulaniene?

- At de greier å overleve fra år til år! 
Det gjør inntrykk å få komme inn i de-
res kultur og se og kjenne på kroppen 
forholdene som seminomadene lever 
under. Nylig besøkte vi noen som bor i 
en typisk fulanileir, en familie på seks 
som har flyttet dit for å gjødsle åkrene 
til en fastboende jordbruker. I retur får 
de vann tilkjørt, 5x20 literskanner pr 
dag – vann ”nok” til matlaging, kles-
vask, hygiene og drikke til folk og dyr. 
Vannkvoten deres ligger langt under det 
daglige minimumsbehovet, definert av 
WHO. Da vi forlot familien, hadde de 
bare ei kanne igjen. Den skulle vare til 
klokka 9 neste dag. 

Kvinnelivet  
- Hva tenker du om kampen mot om-
skjæring av kvinner i Mali?

- Nesten alle fulanikvinner er dessverre 
omskåret. Kirken har engasjert seg 

sterkt i opplysningsarbeidet blant fula-
niene, både på fransk og fulfulde. Også 
på kristne konferanser og steder der det 
er bibelundervisning, er dette et aktuelt 
tema. Vi lever midt oppi stadige disku-
sjoner rundt Afrikas omskjæringstradi-
sjon, i vårt arbeid blant fulaniene

- På internett står det at Katie Møgster i 
1995 ble nummer 22 i Norgesløpet?

- Det var før barna kom! Jeg løper fort-
satt, men ikke fullt så langt, og sikkert 
ikke så fort heller. For hvert av de fire 
svangerskapene har jeg opplevd det 
som mer og mer fantastisk å få kroppen 
tilbake. Det er en gave å få lov å trene 
igjen.  

Jeg er inspirert av livet til den berømte 
løperen Eric Liddell, skotsk misjonær i 
Kina, og vinneren av 400 m i OL i 1924 
- en mann som hadde fokus både på 
kroppslig og åndelig disiplin. Her i Mali 
forsøker vi å ha fokus på begge deler i 
teamet vårt i Douentza. Derfor er ukent-
lig dametrim og herretrim er like viktig 
som forbønnssamlinger!

DramadamaKatie Møgster gir 368 treff på Google. 
Ett av dem forteller at hun ble nr 22
i Norgesløpet 1995. Katie løper  
fremdeles. Bare litt saktere.

Folk i bevegelse 
Katie forteller at nesten alle fulani-gjeter-
ne har en transistorradio hengende rundt 
halsen.

- De er ivrige radiolyttere, sier Katie.  
– Derfor er også radioen en viktig arena 
for kunnskapsformidling – både om om-
skjæring og for å formidle godt budskap 
inn i en tøff hverdag.

- Hva vil du savne aller mest når du for-
later Mali?

- Jeg vil savne folket - fulaniene som vi 
har kommet så nær. Og så vil vi savne 
å bli vekket hver morgen av solen som 
sakte stiger opp til ”riktig” og samme tid 
hver dag. På tredjeplass: Hilsekulturen og 
den aktive dagligtalebruken av ordspråk 
og henvisninger til Gud som det mest  
naturlige! Og så vil jeg nok savne sies-
taen. Uavhengig av hvor i verden jeg er, 
tror jeg at biorytmen trenger denne hvile-
perioden midt i arbeidsdagen.

Travelheten fins også i landet der alt går 
sakte. Travelhet. Tålmodighet. Og kjær-
lighet.

98

Katie Møgster er Seattle-kvinnen som 
i 1992 plutselig møtte en 28 år gammel 
psykiatrisk sykepleier - en aleneboer uten 
tv; en norsk viking som likte å gå i fjel-
let, som var politisk interessert og attpåtil 
”misjonoksånær” i sitt hjerte. Med andre 
ord - en overraskende god match!

Romantikkens kortversjon i reality-per-
spektiv: Elleve år senere lander Katie og 
Kjell-Magne Møgster på afrikansk jord – 
med tre barn. Og der er de fortsatt. 
I Douentza.

Katie er dramapedagog, og en meget 
musikalsk dame, velutrustet med peda-
gogiske talenter, i møte med voksne som 
barn. Hun har også vært med og samlet 
inn salmer diktet av fulanier i Douentza.

- Prosjektet vi holder på med nå – Tanaa 
maa – er en barnefilm der Daniel Dama 
har skrevet musikken, forteller Katie.     
– Det er en kontekstualisert utgave av 
historien om Den gode samaritan.  
Daniel Dama er en sentral person i 
MELM (kirken), akkurat nå i ferd med   
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    STEMMER FRA SAHARA 
    støtter
1. Kamp mot omskjæring 
2. Radioarbeid som info-arena

           Og ditt bidrag  
           gjør definitivt
           arbeidet lettere 
           for dem som står 
           midt oppi det!

Han var landsbyens aller første 
pappa som nektet å la sin datter 
omskjære. 
Oumarou Maiga blir stadig til-
budt godt betalte jobber i Malis 
helse-vesen, men er livredd for 
å havne ved en kontorpult. Han 
velger å fortsette med det han 
alltid har gjort - fra landsby til 
landsby: redde jenter og kvinner 
ut av livstruende tradisjoner.

 Ambulansesjåfør på modige veier

Mannsmot   og kvinnefrig jøring 
Bil? Eller motorsykkel? Nei, det er en 
ambulanse – med rødt kors på forskjer-
men, plass til en fødende kvinne på 
tilhengeren, og en lokalkjent og meget 
anerkjent helsearbeider ved rattet. Alle 
vet at denne mannen var den første i 
sin landsby som bestemte at hans dat-
ter Ricky ikke skulle omskjæres. Han 
trosset tradisjonen, og satte seg som 
mål at Malis jenter og kvinner skal fris 
fra omskjæringens lidelser og konse-
kvenser.

Oumarou Maiga jobber med helse- 
undervisning i Mali. I 2001 var han 
ferdig med sin spesialutdannelse:  
sosial mobilisering i rurale strøk. Mai-
ga er primus motor for ”Kampen mot 
omskjæring” – et prosjekt som ble ini-
tiert i 2006 av kirken i Mali (MELM) 
og APECF, hiv/aids-organisasjonen 
Oumarou er tilknyttet.

Det er i Mali som i Norge: Den helse-
arbeideren som orker å befinne seg tett 
innpå behovene, vinner respekt. 

Oumarou Maiga har stor kompetanse, 
stor innsikt og stor kjærlighet til dem 
han jobber blant. Han er en etterspurt 
mann både i det offentlige helsevesen 
og i ulike organisasjoner. Men Maiga 
er skeptisk. Miljøet er fullt av dårlige 
prosjekter og masse korrupsjon. I til-
legg frykter han å bli sittende på møter 
og airconditionerte kontorer. 

- Jeg liker å treffe dem som trenger 
meg, sier Maiga. – Jeg er overbevist 
om at det er mest riktig av meg å jobbe 
som jeg gjør nå, fra landsby til landsby, 
med livsviktig informasjon og kunn-
skap som folket mitt trenger.

Maiga er den naturlige prosjektleder og 
koordinator, godt støttet av et sammen-
sveiset arbeidsteam som er sterkt inspi-
rert av Maigas måte å jobbe på. Befolk-
ningen i Fatoma, Kounari og Basiro vet 
at de er heldige som har Maiga og hans 
team som sine stadig tilbakevendende 
livreddere. 

Flere ganger er han blitt tilbudt fast 
lønn og helsesenter-ansettelse. Men det 
ønsker han ikke. Han vil jobbe fritt, 
og mener at han dermed når lenger ut 
med sitt kvinnefrigjøringsbudskap. Det 
hører med til historien at en av Maigas 
venner – i en god stilling – deler sin 
lønn med Maiga. Begge er idealister 
med sterke visjoner og målsettinger.

Maiga jobber imidlertid tett opptil 
helsesenteret. Han hjelper dem med 
å transportere fødende kvinner, setter 
sprøyter og intravenøst når det trengs. 
Han er en ekte idealist som tror på det 
han kjemper for, som gråter sammen 
med familien når den fødende kvinnen 
likevel ikke kunne reddes. Han har sett 
altfor mange kvinner som måtte ofre 
livet for omskjæringens konsekvenser.

Maiga er født og oppvokst på landsbygda. 
Han er en av folket. En som aldri har latt 
seg friste til å klatre oppover i byråkratiet. 
MELM støtter Maigas organisasjon med 
utstyr, drivstoff og penger til å holde semi-
narer hvor representanter for de forskjel-
lige landsbyene blir invitert til å komme 
på kurs. Her får de helsefagkunnskap om 
konsekvensene av kvinnelig omskjæring. 
Og plutselig omskapes ambulansen til 
undervisningsscene!

Maiga elsker friheten til bokstavelig talt 
å jobbe på grasrotnivå. Og han elsker 
friheten til ikke å være byråkrat. Men det 
har kostet ham dyrt. Han har en familie å 
forsørge, så han var glad og sa jatakk da 
MELM tilbød ham en liten lønnet ekstra-
jobb. En av kirkens korttidsbibelskoler har 
dermed fått et nytt fag, og studentene bare 
elsker hans måte å formidle omstridt og 
tabubelagt helsekunnskap på. Han snakker 
deres eget språk, han kjenner deres kultur, 
og han tør å ta oppgjør med fordommer 
som dreper og ødelegger. 

Er det kapasitet til mer da? Jo - Oumarou 
Maiga har oppdaget at fulaniene er et  
radiolyttende folk. Og dermed har helse- 
arbeideren også begynt å produsere  
radiostoff, helseprogrammer som sendes 
på samme frekvens som kirkens ulike 
programtilbud. 
 
Oumarou finner alltid egnede arenaer.  
Og han vet å nå fram når det haster. 
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Moderne  
malisk  
mannsmot 
fortjener vår støtte!

Gi din gave på
kontonummer 8220 02 85030
Og merk giroen med
522 318 (gave til radioarbeidet)
622 487 (omskjæringsprosjektet)



Kristins Mali:

Som en ”Wayfaring Stranger” 
reiser Kristin  Asbjørnsen til Mali. 
Her finner hun det rommet 
hun trenger for å skape 
den musikken som kan åpne opp for 
både sårbarhet og kraft. 

             Kristin  Asbjørnsen  kommer  til  
Oslo Konserthus  lørdag 20.  juni

-  De rødbrune, glødende fargene. Støvet. 
Lukten av brent jord. Gleden og den frodige 
menneskevrimmelen. Det er dette som slår 
mot meg når flydøra åpner seg og jeg er til-
bake i Mali, sier Kristin Asbjørnsen. 

Mali har de ti siste årene hatt en magnetisk 
tiltrekningskraft på denne norske artisten. 
Kristins spesielle stemme har hentet mye 
inspirasjon i den vestafrikanske folkemusikk-
tradisjonen. Hele fem ganger har hun vært i 
Mali. 

- Men noe av det konfronterende ved å be-
finne seg i dette landet, er at det blir et sterkt 
møte med meg selv som vestlig og som del av 
et forbrukssamfunn. Min hvite hudfarge blir 
umiddelbart sett som et velstandssymbol, og 
det kjennes vanskelig. Mali er ekstremt rikt 
på kultur. Men fattig når det gjelder livsvilkår.

- Hvorfor vender du stadig tilbake til Mali?

- Det begynte med en konsertopplevelse i 
Oslo. Den maliske griot-sangeren Kandia 
Koyate fanget meg fullstendig med sin kraft. 
Hennes hjemland måtte jeg bare oppleve! 

En griot er en tradisjonell yrkesmusiker og 
historieforteller, nærmest en slags trubadur. 
Sangtekstene formidler folkets historie og 
tradisjoner. Griotsangerne tilhører gjerne    
bestemte slekter, der ferdighetene går i arv.

- Griotsangerne har en direkte og rå kraft i 
uttrykket, sier Kristin. – De fungerer ofte som 
åndelige veiledere, og med stor autoritet. Med 
Kandia Koyates røst i ørene kommer asso-
siasjonen til både Mahalia Jackson og Ruth 

Reese. I hovedstaden Bamako fikk jeg oppleve 
Kandia enda en gang, sammen med  4000 
andre. En fantastisk opplevelse! Men også 
merkelig, for samtidig som hun sto der og sang 
besvergende religiøse bønner, kom publikum i 
tur og orden opp på scenen for å bli fotografert 
sammen med henne, og for å bekle henne  - 
med penger!

Generelt har Mali mange flotte sangere og 
mange ulike musikktradisjoner som jeg har 
blitt veldig glad i.

Mange assosierer Kristin Asbjørnsen med afro-
amerikanske spirituals, kanskje særlig etter 
”Wayfaring stranger”-cd-en. 

– Jeg har arbeidet mye med å frigjøre meg fra 
den mer tradisjonelle måten å møte disse san-
gene på, sier hun.  – Det finnes alltid et tros-
politi som vil redusere betydningen av disse 
sangene. Kraften i spirituals-tradisjonen er 
verken begrenset av tid, sted, nasjonalitet eller 
trosretninger. For meg er sangene vandrings-
viser og sterke universelle livsuttrykk. I all min 
musikk ønsker jeg å skape et åpent og inklu-
derende rom. Jeg håper at mitt uttrykk – som 
sanger og låtskriver – skal kunne gi gjenklang 
og skape nye åpninger hos andre.

Kristin gikk tidlig lei av den norske gospel- og 
Ten Sing-bølgen. Det ble for trangt, og for lite 
rom for sårbarheten. – Jeg har søkt mer og mer 
mot det afrikanske, og til spiritual-sangenes 
folkemusikalske røtter. I Mali finner jeg dette 
rommet, det musikalske uttrykket som favner 
det sammensatte, som jo livet er. Og som jeg 
alltid leter etter.
Dette rommet har gitt meg troen tilbake.

 

det sammensatte
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Mange har bidratt 
for at du skal få denne   
inspirasjonsavisa:
Marie Svendsen Nerheim
Magne Mjærum
Anne Presthagen Vedum
Merete Hallen
Janne Evje Hinderaker
Bjørnar Nørstebø
Randi Eilertsen
m.fl.
Fotografer:
Hans Fr. Asbjørnsen
Marie Svendsen Nerheim
Martine Karterud
Marit Christine S. Reinertsen
Terje Baugerød
Ragnhild Kristensen
Marta Marok

Inspirasjonsavisa er et sam- 
arbeidsprosjekt mellom NMS 
og Frikirken, produsert i 
forbindelse med konsert- 
turneen 2009. Eksemplarer 
fra et evt restopplag kan 
bestilles fra NMS 22578550 
eller fra Frikirken 22748600.

Kommer til Oslo Konserthus
Torstein Sødal er sørlendingen med den store stemmen. 
Hele Norge oppdaget ham da han i fjor ble stemt fram til en 
2. plass i Melodi Grand Prix, med låta Eastern Wind.  
Debutalbumet har solgt til både gull og høye terningkast.
Men i Norges frikirkelige miljøer har Torsteins  
tenorstemme vært godt kjent i mange år. Her hører han 
hjemme – bokstavelig talt. Torstein har en stor stemme. Og 
han har et stort hjerte. Det er proporsjoner over denne man-
nens karriere, og dertil langt mellom ytterpunktene i hans 
liv. I fire år jobbet han med integrering av funksjons- 
hemmede barn i Moldova – temmelig fjernt fra de store 
konsertscenene. Han har stilt opp på ulike veldedighets- 
konserter, og har med sitt talent blant annet bidratt til at  
det nå fins flere gode brønner i Mali.
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Kor fra alle kanter
Kor fra ulike kanter av Sør-Norge 
bruker denne våren til å få på plass 
noter og toner som til sammen skal bli 
STEMMER FRA SAHARA. Resultatet 
blir å høre på de ulike konsertene i juni 
(Se turneliste på baksiden).
Flere av korene vil også være med 
på den store konserten 20. juni i Oslo 
Konserthus. Stadig flere sangere melder 
seg på for å få være med, så til sammen 
ser det ut til at det skal bli et flott kor, 
i samspill med solister og musikere, fra 
Mali så vel som fra Norge.  Gled deg!

Disse ivrige korsangerne liker den 
vestafrikanske sangtradisjonen.  
Fra venstre: Marit, Svein, Bjørn, 
Solveig og Maria.

er Terje Baugerøds nye CD- 
produksjon hvor han har til- 
rettelagt Daniel Dama sine san-
ger for kor. Mange av sangene 
har fulani folkemelodier, andre 
har Dama selv laget melodi til.  
Denne CD-en løfter fram noe 
av dette flotte kultur-utrykket. 
Gjennom samarbeidet mellom 
sangere og musikere fra Norge 
og Mali ønsker vi å bidra til at 
den gryende fulanikirken i Mali 
bruker sin musikktradisjon også i 
sin gudsdyrkelse.

CD pris: Kr 180 
CD-en vil bli solgt under hele turneen.  
Den er ellers å få kjøpt fra NMS-kontoret i Oslo: 
22578550, og fra Frikirken: 22748600 

Douentza.Sevare .
MALI

Fulanistemmer

Nr1 Arktrykk
Grafisk design:  
Magnhild Landrø Reportasje

Vil du ha en bank som 
kjenner deg?

- vi vil mer



på alle konsertene:
Daniel Dama (voc/perc)
Esther Hodi (voc)
Dorkas Golga Gouda (voc)
Anne Flugstad (flute/voc)
Mattis Kleppen (guit)
Harald Skullerud (perc)
Musikalsk leder:
Terje Baugerød

I Oslo Konserthus
medvirker også:
Kristin Asbjørnsen (voc)
Tord Gustavsen (pno)
Torstein Sødal (voc)
Kjetil Aano
Arnfinn Løyning

Onsdag 10. juni kl 19:
Langhus kirke, Ski 

Torsdag 11. juni kl 19:
Langesund kirke, Grenland

Fredag 12. juni kl 19:
Lyngdal kirke

Søndag 14. juni kl 11:
Strand kyrkje, Tau
Konsertdel i gudstjenesten

Søndag 14. juni kl 19:
Flekkefjord frikirke

Tirsdag 16. juni kl 19:
Glemmen kirke, Fredrikstad

Onsdag 17. juni kl 19:
Arna kyrkje, Bergen

Torsdag 18. juni kl 19:
Førde kyrkje

Lørdag 20. juni kl 19: 
Oslo Konserthus

Søndag 21. juni kl 19:
Fjellhamar kirke, Lørenskog

Tirsdag 23. juni kl 20:
Stenbekk, Sarpsborg
(Sankthansstevne)

Turnelista:

Medvirkende:

konsertene

16

Billetter til konserten 20. juni: 
kr 200 / 100 (stud/barn) 
får du kjøpt hos Narvesen, 
Posten, Oslo Konserthus eller
www.billettservice.no
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Med forbehold om endringer.  
Sjekk lokal presse, eller også 
www.nms.no / www.frikirken.no


