
Jeg blir forvirret hver gang noen spør om hvor jeg er fra

Hva skjer når mennesker fra afrikanske land slår seg ned i Norge og får barn? blir de født med 
ski på bena eller bongotrommer i hendene?

 - Alt jeg vet er at jeg er oppvokst rundt om i hele Afrika og at jeg har levd over halvparten av 
mitt liv i Norge. Det sier journalisten Matunda Nishobora (24). Hun er en av mange unge 
nordmenn med en afrikansk identitet som bidrar til å arrangere «Afrikanske dager i 
Drammen». 

Ungdomskulturfestivalen «Afrikanske dager» er en nyskapende og unik festival som 
arrangeres for første gang i år. Festivalen har som mål å vise frem talentene og pågangsmotet 
til ungdommer med en afrikansk identitet. Programmet og innholdet lages av de unge selv 
gjennom kreative "workshops", eller verksteder. 

- - Vi ønsker å oppmuntre unge som vokser opp i Norge med flere kulturer til å vise frem 
sitt engasjement og å belyse slike temaer som identitet fra deres egne perspektiver. Det vil 
styrke ungdommenes posisjon i samfunnet og tilføye de offentlige debattene kvalitet, bredde 
og ungdommelig driv, sier prosjektleder Nicole Rafiki.

Den 29.november åpnes festivalen offisielt av Drammensordføreren, Tore O. Hansen, 
etterfulgt av en panelsamtale med temaet «Er identitet en avgjørende faktor for suksess i 
Norge». I panelet sitter blant annet: 
- Norges raskeste kvinne, Ezinne Okparaebo 
- skaperen av Norges første superhelt, Josef Yohannes 
- designer Jankeh Lion N’jie, 
- komiker Zane Khan, 
- grunder Firdawsa Ahmed o
- finansrådgiver James Etokebe. 

Det vil bli fremført kunstneriske og musikalske innslag ved Musiker Ivan Mazuze og et 
dansestykke koreografert av Zezé Kolstad med poetiske innslag av Sarah Osmundsen. 

Andre høydepunkter er ungdommenes bildeutstilling på biblioteker i Drammen fra uke 47.   I 
tillegg til ungdomsverkstedene arrangeres det åpne verksteder i dans for voksne og et kreativt 
verksted i afrikanske barneleker for unge mellom 3-16 år. 

 - Den 29.november byr vi på en dag full av musikk, mat og dans, men også refleksjon og 
inspirasjon, sier Rafiki. 

For mer informasjon: 
http://afrikanskedager.no/
Instagram:afrikanske_dager
Facebook: afrikanskedager

Kontakt:  Nicole Rafiki, nicole@afrikanskedager.no, 96740067 eller 
Jeaninne Masika, post@afrikanskedager.no, 91587898

http://afrikanskedager.no/

