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Sammendrag 
 
 
Denne rapporten presenterer en evaluering 
av arrangementene som ble avviklet under 
årets ”Synlig-Usynlig”, Afrikan History 
Week’s årlige kulturfestival som ble 
etablert i 2005. Årets festival hadde som 
målsetting å følge opp suksessen fra 
fjoråret gjennom fokus på videreutvikling, 
apell, kompetanse, lederkrefter, 
eksponering, samarbeidspartnere og 
kvalitet. Selv om ”Synlig-Usynlig” kan 
anses som en smal festival har 
arrangementene en bred apell og har 
allerede klart å nå ut til en svært 
sammensatt publikumsgruppe. 
 
I år presenterte AHW 15 arrangementer 
fordelt over 10 dager, hvorav en 2-dagers 
filmfestival. Av disse arrangementene ble 6 
koordinert av mer eller mindre 
selvstendige del-arrangører. Iløpet av 
festivalen fikk publikum møte 26 artister, 
11 fagpersoner og to filmregissører fordelt 
på fem scener/lokaler. Av disse er 25 
personer basert i Norge. Programmet 
inneholdt konserter, filmvisninger, 
debatter, seminarer og workshops. Et 84-
siders kultur- og samfunnspolitisk magasin 
ble også utgitt iforbindelse med festivalen.  
 
Arrangementene presenterte artister o g  
fagpersoner av høy kvalitet og bidro til 
videreutvikling av kunstneriske uttrykk og 
samarbeidsformer. Gjennom profilering, 
kommunikasjon, PR og programinnhold 
klarte ”Synlig-Usynlig” å skape arenaer for 
informasjon, refleksjon og synliggjøring. 
Festivalen var jevnt over godt besøkt, på 
tross av at VM i fotball, varmt forsom-
mervær og andre arrangementer 
konkurrerte om publikums interesse. Media 
viste stor interesse, men en stor del av 
pressedekkingen ble amputert da NRK-
arbeider gikk ut i streik. 
 
Festivalen ble gjennomført av et team på 
25 medarbeidere, med opprinnelse fra 15 
ulike land. I dette teamet, med en 
gjennomsnittsalder på 25 år, utgjorde fire 
p e r s o n e r  f e s t i v a l -komité e n  s o m  
koordinerte arbeidsprosessen. Sekre-
tariatet rekrutterte 10 ungdommer til et 
opplæringsprogram om festivalplanlegging- 
og drift. Programmet ble gjennomført i 
samarbeid med 10 samarbeidspartnere. 
 

Årets festival hadde et noe bedre 
økonomisk grunnlag enn fjoråret, men 
hadde betydelige utfordringer med hensyn 
til ressurser. Det er å håpe at festivalen 
etterhvert anerkjennes på lik linje med 
andre viktige kulturinstitusjoner i Norge og 
oppnår en mer forsvarlig finansiering.   
”Synlig-Usynlig” 2006 mottok støtte fra 
Norsk Kulturråd, Institusjonen Fritt Ord, 
Norsk Filminstitutt, Nordisk Kulturfond og 
Benjamins Minnefond.  
 
Festivalen har vokst og iløpet av kort tid 
har AHW-sekretariatet fått bekreftelse på 
at det går an å nå ut til et interessert 
publikum og at festivalen er unik og 
nødvendig i norsk sammenheng. ”Synlig-
Usynlig” har klart å profilere seg overfor 
svært ulike demografiske grupper og dekke 
et prekært behov i norsk kulturliv. Dette er 
en fruktbar plattform som har potensiale til 
å videreutvikles og nå et stadig større 
publikum. Afrikan History Week vil arbeide 
v idere  fo r  å foredre og videreutvikle 
festivalen, spesielt når det gjelder 
kunstnerisk utvikling, booking, promo-
tering, samarbeidspartnere, medarbeidere, 
programinnhold- og presenta-s jon  og  
evaluering. Årets festival var en suksess og 
ga viktige erfaringer som vil bli tatt med i 
det videre utviklingsarbeidet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AHW PROFIL 
 
Afrikan History Week (AHW) er en 
frittstående, politisk uavhengig forening med 
formål å belyse og presentere ukjente og 
fortidde deler av afrikansk historie. 
Foreningen planlegger og gjennomfører 
arrangementer som presenterer afrikanske 
kunstnere, forfattere, artister, forskere og 
fagpersoner som synliggjør viktige aspekter 
ved Afrikas mektige og ukjente fortid. 
Foreningens primære virksomhet er en årlig 
kulturfestival – ”Synlig-Usynlig” som går 
over 10 dager. Denne festivalen gir publikum 
et møte med artister, kunstnere og 
forelesere fra inn- og utland. Den første 
festivalen ble avviklet i april 2005.  

 



Rapport – Afrikan History Week “Synlig-Usynlig” 2006 
4 

Forord 
 

Inntil løvene får sine egne 
historiefortellere vil jegerhistorier alltid 
glorifisere jegeren. 

  Vest-afrikansk ordtak 

 
Afrikan History Week (AHW) sin årlige 
kulturfestival, ”Synlig-Usynlig” er fortsatt i 
en tidlig utviklingsfase, men har allerede 
rukket å vokse seg sterk og levedyktig. 
Festivalen ble første gang gjennomført i 
april 2005 etter tre års forarbeide. Årets 
festival bekreftet at ”Synlig-Usynlig” alle-
rede har fått et positivt rykte blant 
publikum og at mange hadde forventninger 
til program og innhold. Dette betyr ikke 
nødvendigvis at det er en lek å gjennom-
føre festivalen. Det er fortsatt langt igjen. 
Mange fordommer skal fortsatt tas et 
oppgjør med. Flere ressurser skal 
synliggjøres. Og flere mennesker skal få et 
overbevisende møte med Afrikas visdom, 
kunnskap og kulturelle styrke. AHW har 
satt seg ambisiøse mål og vil fortsette å 
jobbe mot dem, selv om det vil ta tid å nå 
dem. 
 
Det ligger mye slit og tunge arbeidsdager 
bak gjennomføringen av ”Synlig-Usynlig”. 
Og det mest oppløftende i hele prosessen, i 
tillegg til at publikum møter opp på 
arrangementene, er den hengivenhet, 
støtte, oppslutning og entusiasme som vi 
møter, både fra medarbeidere og artister. 
Vi vil takke alle som bidro til årets suksess. 
Spesielt vil vi trekke frem Amina Mahama 
som påtok seg jobben som festival-
koordinator. Vi hadde et unikt og 
hardtarbeidende team som alle fortjener 
s t o r  t akk ;  Christina Skalstad, Patricia 
Nonkululeko Howell, Steven Waireri, Cyle 
Pollard, Hannah Wozene Kvam, Rim 
Ghebremariam, Sam Chimaobi Ahamba, 
Zelda Mahama. Elisabeth Norheim, Orlene 
Mitchell, Armando Silva, Kim Efosa 
Søyland, Thomas Ajamu Prestø, Juliet 
Halland, Rashid Kwarasey, Charles 
Brobbey-Omane, Frank Brobbey-Omane, 
Roselyn Amponso, Fatou Sarr, Nailoke 
Shilunga, Gloria Owoses og de mange som 
i tillegg stilte opp frivillig og ga en 
hjelpende hånd. Vi vil også takke to solide 
bidragsytere utenfor Norge som bisto 
sekretariatet med råd i vanskelige 
situasjoner; Andrew Togobo (a.k.a. 
T.U.G.G.Star) i England og Dawn-Elissa 
Fischer i USA. En varm takk til Gogo Jane 
Sizwe i Sør-Afrika, vår ”poster-lady”. 

En spesiell takk til de mange artistene, 
gjestene og talerne som ga sin støtte til 
festivalen, både gjennom sine kunstneriske 
og faglige bidrag, men også gjennom sin 
entusiasme, ydmykhet og takknemlighet. 
Stor takknemlighet går til band-musikerne 
som bidro til arrangementet ”Afrika Live”. 
Vi vil også takke alle våre samarbeids-
partnere; Afrikan Youth In Norway, Pan 
African Women’s Association, Association 
of Ghanaians in Norway (AGINO), 
Tanzanian Association in Norway, Lærer-
utdanningens Internasjonale Senter v/HIO, 
X-Ray Ungdomskulturhus, Vibes 
Promotion/Groundation Movement, Center 
for Afrikansk Kulturformidling, Nordic Black 
Theatre, Off The Hook Productions og 
Samspill. 
 
Vi vil også takke våre media-partnere – 
Utrop, Radio Tellus, Ny Tid og The Voice – 
og kontaktpersonene ved arrangements-
stedene; Cosmopolite, Parkteatret Scene, 
Norsk Filminstitutt/Filmens Hus, Ben’s 
Kafé, R ø d e  Kors Konferansesenter og 
Høgskolen I Oslo. Takk også til Billig 
Bilutleie, Jamtrackz og en spesielt stor takk 
til festivalens restaurant-samarbeids-
partner, Carib Restaurant. Stor takk til Cliff 
Moustache, Manuela Ramin-Osmundsen, 
E l i sabe th  Appa-B e v e n e y ,  A khenaton 
deLeon, Anita Rathore, Ole-Jacob Bull og 
Halvor Voldstad for hjelp og støtte i 
planleggings- og gjennomføringsarbeidet. 
Sist, men ikke minst vil vi takke alle som 
bidro med økonomisk støtte; Norsk 
Kulturråd, Institusjonen Fritt Ord, Norsk 
Filminstitutt, Nordisk Kulturfond og 
Benjamins Minnefond.  
 
”Synlig-Usynlig” har bevist nytten av sin 
eksistens og vi ser frem til å videreutvikle 
det fundamentet som har blitt lagt. Det er 
en inspirerende prosess og et viktig arbeid 
ligger foran oss; Å synliggjøre enda mer 
usynlighet. Igjen; Takk til alle som har 
vært med på å gjøre visjonen til 
virkelighet, ikke minst publikum som har 
stilt opp med ivrig omfavnelse og 
konstruktiv kritikk. 
 
 
Oslo, august 2006, 
 

Lamisi Gurah     Amani Olubanjo Buntu 
Festival leder    Kunstnerisk leder 
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Afrikan History Week 
som konsept 
 
 
Bakgrunn 
 
Den afrikanske diasporaen i land som 
Canada, Jamaica, England, Tyskland og 
Frankrike har lang tradisjon på å arrangere 
Black History Month – festivaler som 
uttrykker den afrikanske befolkningens 
historie, røtter og kulturelle referanser. 
Norge har endelig fått sin egen afrikanske 
kulturfestival; Afrikan History Week 
(AHW). Etterfulgt av en rekke mindre 
arrangementer ble den første store 
festivalen, ”Synlig-Usynlig” avviklet i april 
2005. Arrangementet var en stor suksess 
og ble en kilde til inspirasjon, både for det 
generelle publikum, kunstnerne selv og det 
afrikanske miljøet i Norge. Med 
utgangspunkt i temaer som tradisjon, 
identitet, kultur og samhandling, 
presentert i en moderne form, beviste 
festivalen at det er mulig å skape kulturelle 
arenaer hvor både voksne og unge kan 
møtes og bli inspirert. Afrikan History 
Week – Norway, er nå registrert som en 
allmennyttig organisasjon og har etablert 
”Synlig-Usynlig” som et årlig arrangement. 
 
 
Profil - Afrikan History Week (AHW) 
 
Afrikan History Week (AHW) er en 
frittstående, politisk uavhengig forening 
med formål å belyse og presentere 
afrikansk historie ved hjelp av 
utradisjonelle virkemidler. Foreningen 
planlegger og gjennomfører arrangementer 
som presenterer afrikanske kunstnere, 
forfattere, artister, forskere og fagpersoner 
som synliggjør viktige aspekter ved 
afrikansk historie og kultur. Foreningens 
primære virksomhet er en årlig 
kulturfestival – ”Synlig-Usynlig” – som går 
over 10 dager og gir publikum et møte 
med inspirerende gjester fra inn- o g  
u t l and .  AHW’s  sekretariat har siden 
oppstarten i 2002 rådført seg med et solid 
nettverk av kulturarbeidere, ressurs-
personer og faginstanser. Løpende 
evaluering har gjort at man har kunnet 
utvikle nye konsepter og tilpasse dem 
underveis. Det har vært en viktig 
bærebjelke hele veien å tilrettelegg 
arrangementene på en måte som også 
apellerer til et ungt publikum. AHW har 

opprettet en egen internett side: 
www.afrikanhistoryweek.com  
 
 
Trenger Norge en afrikansk 
kulturfestival? 
 
I dag bor det ca. 50.000 mennesker med 
afrikansk bakgrunn i Norge. Allikevel er 
miljøet lite synlig og svært under-
representert i offentlige sammenhenger. 
Selv om den generelle oppfatningen av 
afrikansk kultur og historie i Norge etter 
hvert har blitt noe mer nyansert, råder 
fortsatt mange myter og en generell 
uvitenhet. Media fremstiller Afrika først og 
fremst som et kontinent preget av 
fattigdom, sykdom og nød, og afrikanere 
som passive ofre og mottakere av vestlig 
bistand. I tillegg til dette omhandler norsk 
skolepensum en meget begrenset del av 
Afrikas historie. Dette gir et skjevt og 
unyansert bilde som fører til en generell 
oppfatning om at afrikanere har lite å være 
stolte av. Afrikanske kulturelle uttrykks-
former representerer læring, videre-
formidling, kritisk analyse og kreativitet. 
AHW anser det som spesielt viktig å 
etablere arenaer hvor afrikanere som bor i 
Norge – og representerer et stort mangfold 
når det gjelder kunstneriske tradisjoner, 
musikalske talenter og kulturell bakgrunn – 
synliggjøres og introduseres for et større 
publikum. Afrikanske artister er i 
urovekkende liten grad en del av etablerte 
kulturfestivaler, og det generelle kultur-
livet, i Norge. Dette gjør AHW til en unik 
og nødvendig festival.  
 
 
Synlig-Usynlig; Det afrikansk og det 
urbane – to sider av samme sak? 
 
AHW tar utgangspunkt i noen av de 
trendene som preger urban kultur og 
forsøker å spore deres afrikanske opphav, 
påvirkning og innflytelse. Deler av den 
afrikanske historien ligger i så mye av det 
vi omgir oss med daglig, men tenker vi 
over – eller vet vi om – denne 
forbindelsen? Det afrikanske har alltid vært 
ettertraktet, blitt kopiert og overtatt av 
andre, som igjen har re-introdusert 
kulturuttrykkene uten å oppgi opphav (for 
eksempel jazz, blues etc). Tittelen “Synlig-
Usynlig” tar utgangspunkt i at afrikanere 
forblir “usynlige” når det gjelder 
representasjon og deltakelse i offentlige 
sammenhenger. Samtidig er det stor 
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interesse for uttrykksformer som har røtter 
i afrikanske tradisjoner. I Norge råder en 
oppfatning om at “afrikanere kom hit i 
går”. Med tittelen ønsker AHW å utfordre 
vanlige oppfatninger; Er virkelig afrikanere 
usynlige? Eller er de usynliggjort? Hva 
med den oppvoksende generasjon som er 
født i Norge – vil de også være usynlige? 
Hvem har ansvar for å synliggjøre? Og, på 
hvilken måte bidrar kunstneriske 
uttrykksformer til å utfordre usynligheten? 
Disse aspektene blir belyst i et 
internasjonalt perspektiv, med spesifikt 
fokus på norsk kontekst. 
 
 
Formål 
 
AHW har som formål å belyse og 
presentere ukjente og fortidde deler av 
afrikansk historie. Gjennom organisa-
sjonens årlige festival, ”Synlig-Usynlig”, 
presenteres banebrytende kunstneriske 
uttrykk i tråd med AHW’s intensjon om å 
skape refleksjon rundt kultur, identitet og 
h i s to r i e .  AHW anvender utradisjonelle 
virkemidler for å nå frem med et postivit 
budskap til et urbant, moderne og kresent 
publikum. Arrangementene presenterer 
afrikanske kunstnere som synliggjør 
Afrikas mektige og ukjente fortid, og som 
sprenger grensene for vanlige oppfatninger 
om afrikansk historie og kultur. Gjennom 
dette er intensjonen å skape en følelse av 
stolthet i det afrikanske miljøet, og 
samtidig en bevisstgjøring ellers i det 
norske samfunnet. Festivalen koordineres 
av ressurspersoner fra det afrikanske 
miljøet i Norge i samarbeid med relevante 
institusjoner og kulturaktører.  
 
 
Målgrupper 
 
Hovedmålgruppen for festivalen er unge 
mennesker i alderen 18-25 år, med 
interesse for urban kultur. I tillegg retter 
arrangementene seg også mot et noe 
voksnere publikum, hovedsaklig mellom 25 
og 50 år med interesse innenfor musikk, 
kultur, litteratur, poesi og film.  
 
 
Målsettinger  
 

1. Å arrangere aktiviteter, hvorav en 
årlig kulturfestival, hvor 
tradisjonell og moderne afrikansk 
kunst, historie og kultur 

presenteres på en måte som er 
opplysende, nyskapende og som 
utfordrer fordommer 

2. Å fremme kunnskap om afrikanske 
hendelser og personer i 
verdenshistorien  

3. Å skape bevissthet om ukjent 
historie i Norge som omhandler 
personer av afrikansk opprinnelse 
(både fortid og samtid)  

4. Å inkludere ulike aspekter ved den 
afrikanske kulturarven både fra det 
afrikanske kontinentet og 
diasporaen 

5. Å presentere kjente og ukjente 
afrikanske kunstnere fra både inn- 
og utland  

6. Å skape debatt rundt temaer som 
identitet, historie, flerkultur og 
’integrering’ gjennom utstillinger, 
kulturaktiviteter og media 

7. Å tilby et program som holder høy 
standard både når det gjelder 
kunstnerisk kvalitet og 
gjennomføring/presentasjon 
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Spesifikke målsettinger 
for årets festival 
 
 
Norges første afrikanske kulturfestival, 
”Synlig-Usynlig” gikk av stabelen 1.-9. 
april 2005. Programmet presenterte 
banebrytende kunstnere innen poesi, hip-
hop, reggae, stand-up, tradisjonell og 
moderne afrikansk musikk. I tillegg til 
konserter og fremføring fra scenen ble det 
også avholdt debatter og seminarer til 
refleksjon rundt afrikansk kultur og 
historie. Gjennom 11 arrangementer 
fordelt på 9 dager fikk publikum møte 
nærmere 25 artister og 10 fagpersoner. 
Foruten seks artister bosatt i USA og 
England var artistene og fagpersonene 
representanter fra det afrikanske miljøet i 
Norge. De inviterte gjestene representerte 
opprinnelse fra ulike deler av det 
afrikanske kontinentet og diasporaen. 
Festivalen hadde et bredt spekter når det 
gjaldt uttrykksformer og tematikk, noe 
som gjorde at arrangementene fikk god 
pressedekning og apellerte til et variert 
publikum. Spesielt var det mange unge 
(18-25 år) publikummere. 
Tilbakemeldinger fra presse, artister og 
publikum var overveiende positive. 
Festivalen ble gjennomført med et svært 
stramt budsjett. Med utgangspunkt i 
evalueringen av fjorårets festival ble 
spesifikke målsettinger satt opp for i år. 
Disse har dannet grunnlag for 
evalueringsarbeidet i etterkant av 
festivalen. 
 
 
Videreutvikling 

· Å bygge videre på grunnlaget som 
ble lagt ifjor 

 
Bredere apell 

· Å utvide til flere publikumsgrupper 
gjennom spesialisert markedsføring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetanse 
· Å sette sammen et ressurs-sterkt 

medarbeiderteam 
 
Utvikling av unge lederkrefter 

· Å involvere ungdom, og gi 
opplæring, på alle plan i 
koordinering av festivalen 

 
Eksponering 

· Å presentere mer og mindre kjente 
artister fra utlandet, samtidig som 
vi eksponerer afrikanske ressurser 
i Norge. Utvikle en skandinavisk 
profil 

 
Strategiske samarbeidspartnere 

· Inngå mer konkret samarbeid med 
flere strategiske partnere 

 
Kvalitets-sjekk 

· Teste om festivalen har 
livsgrunnlag for å fortsette som en 
årlig event 

 
 
Med utgangspunkt i visjoner og 
målsettinger beskrevet ovenfor gikk AHW-
sekretariatet i gang med planleggings- og 
gjennomføringsarbeidet for ”Synlig-
Usynlig” 2006. 
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Rapport og evaluering 
av arrangementene 
 
Her følger en gjennomgang av hvert 
arrangement som ble holdt iløpet av 
festivalen, med informasjon om konsept, 
programinnhold, gjennomføring og en 
evaluering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsept 
 
Åpningsseremonien ble planlagt som et 
semi-formelt arrangement med korte 
kulturinnslag og hilsner fra 
kulturinstitusjoner- og personligheter i 
Norge. Ideen bak å starte årets festival 
med en formell åpningsseremoni var først 
og fremst å skape oppmerksomhet rundt 
Afrikan History Week. Arrangementet var 
for spesielt inviterte og ble avholdt på 
ettermiddagen. Gjestene som var invitert 

var personer som sitter i viktige posisjoner 
i norsk kultur- og organisasjonsliv, ledere 
innen offentlig sektor, politis k  v a l gte 
personer og representanter fra det 
afrikanske miljøet. AHW ønsket med  dette 
å gi festivalen litt mer politisk tyngde og 
sørge for at flere legger merke til 
arrangementene. På lengre sikt vil dette 
kunne bidra til nye – og forbedrede – 
former for samarbeid og støtte i fremtiden.  
 
 
Program 
 
Åpningsseremonien inneholdt følgende 
program: 
 

· Åpningshilsen ved Ole Jacob Bull, 
direktør i Norsk Kulturråd 

· Åpningshilsen ved Cliff 
Moustache, kunstnerisk leder ved 
Nordic Black Theatre 

· Åpningshilsen ved Adelheid 
Eshitok Seyfarth, forfatter 

· Kulturinnslag ved Rim 
Ghebremariam, slam poet 

· Åpningstale ved Yacoub Cisse, 
leder for Afrikanere I Norge: 
”Afrikanere i Danmark-Norge på 
1700-tallet” 

· Kulturinnslag ved Mandingo Trio, 
kulturgruppe 

· Åpningshilsen ved Manuela 
Ramin-Osmundsen, leder for 
prosjekt om ”Migrasjon og 
Utvikling”, UD 

· Åpningshilsen ved Thomas Ajamu 
Prestø, leder i Afrikan Youth In 
Norway 

· Kulturinnslag ved Fre Hager, 
dansegruppe 

· Presentasjon av festivalens visjon, 
ved Brotha Buntu, kunstnerisk 
leder AHW 

· Kulturinnslag ved Haddy N’jie, 
sanger 

 
· Konfransier: Lamisi Gurah, 

festival-leder, AHW 
 
 
Gjennomføring 
 
Koordinatoren for Åpningsseremonien 
startet tidlig med å sende ut invitasjoner til 
aktuelle gjester. Gjestelisten ble utarbeidet 
i samråd med AHW-sekretariatet og 
arrangementskomitéen. Det ble lagt stor 
vekt på å finne et egnet lokale, som både 

Fredag 9. juni, kl. 15.00 
AHW ÅPNINGSSEREMONI  
Filmens Hus 
Dronningens gt. 16 
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hadde en kulturell tilknytning og sentral 
beliggenhet i bykjernen. Valget falt på 
kafé-lokalene i Filmens Hus i Dronningens 
gate. Kaféen, med navnet Ben’s Kafé, 
drives av en marokkansk kokk som satte 
et  nord-afrikansk preg på serveringen. 
Åpningsseremonien hadde en koordinator 
som jobbet spesielt med invitasjoner, 
kommunikasjon og praktisk tilrettelegging. 
Aktuelle talere ble invitert med hensikt å 
sette sammen en mangfoldig taleliste, med 
bidrag fra personer med verv i både 
statlige organer, kultursektor, 
organisasjonsliv og lokalmiljø. Artistene 
som var invitert representerte smakebiter 
fra AHW’s øvrige festivalprogram.  
 
 
Evaluering 
 
AHW-sekretariatet var svært fornøyd med 
både fremmøte, valg av lokale og innhold i 
programmet. Dette ble bekreftet av de 
mange positive tilbakemeldingene fra 
publikum. Det var tydelig at arrangemenet 
var nyttig for festivalen ved at det skapte 
økt bevissthet om, og interesse for, Afrikan 
History Week i mange ulike kretser. I 
tillegg viste det seg også at arrangementet 
var viktig for mange av de fremmøtte. Man 
kunne spore at enkelte ikke hadde så høye 
forventninger og ble svært imponert over 
kvaliteten og nivået. Det var gledelig å 
registrere at personligheter som Ole Jacob 
Bull, Manuela Ramin Osmundsen, Adelheid 
Seyfarth og Cliff Moustache viste stor 
entusiasme over å bli invitert. Dette ble 
også reflektert i åpningshilsnene de holdt. 
Yacoub Cisse satte arrangementet i en 
viktig historisk sammenheng ved å belyse 
noen hendelser i afrikansk-skandinavisk 
historie. De kunstneriske innslagene 
fungerte også godt, i og med at de var 
korte, varierte og hadde et relevant 
budskap. Selve programmet varte i litt 
over en time og deretter ble forfriskninger 
servert og det var anledning til uformelt 
samvær. Alle fremmøtte fikk en kopi av det 
rykende ferske Kush Magazine, som også 
ble lansert i forbindelse med festivalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til neste år ønsker AHW-sekretariatet å 
utvide dette arrangementet og legge det 
opp som et kveldsarrangement. Det 
arbeides også med å knytte avviklingen av 
festivalen til datoen 25. mai, som markerer 
grunnleggelsen av Organization of African 
Unity (OAU) i 1963. Det ble registrert at 
mange oppfatter Afrikan History Week og 
Afrikan Youth In Norway som samme 
organisasjon. Selv om AYIN er en nær og 
viktig samarbeidspartner kan det være 
viktig å tydeliggjøre en forskjell her.  
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Konsept 
 
Film er blitt en viktig formidler av 
underholdning, men også et medie som i 
stor grad påvirker vår måte å oppfatte 
verden og kulturelle, sosiale og politiske 
hendelser på. På norske kinoer og 
fjernsynskanaler vises få filmer som på en 
representativ måte skildrer afrikaneres 
livsverden. I all hovedsak fremstilles 
fortsatt afrikanere i stereotype biroller, 
som kriminelle, prostituerte, komikere, 
rappere og sportsstjerner. Og, i enda 
mindre grad, har publikum tilgang til filmer 
regissert av afrikanere. AHW ønsket å 
presentere en filmfestival, som en del av 
hovedfestivalen, med fokus på filmer som 
kunne relateres til målsettingene for 
”Synlig-Usynlig”. Filmfestivalen hadde 
opprinnelig arbeidstittelen ”Ut Av 
Skyggen”, men dette ble endret til ”Øyet 
Som Ser”. Planen var også opprinnelig å 
markere 20-årsjubileumet for Spike Lee’s 
første kommersielle film ved å vise viktige 

filmer fra karrieren hans. I tillegg skulle 
filmer produsert både på det afrikanske 
kontinentet og i diasporaen presenteres. 
Foruten filmvisninger var det lagt opp til å 
få besøk av regissører som kunne holde 
innledninger og lede diskusjon etter 
visningene. Intensjonen var å gjøre hver 
visning til en mer helhetlig event, med 
både visuelle, intellektuelle og informative 
målsettinger. 
 
 
Program 
 
Følgende filmer ble vist under “Øyet Som 
Ser”: 
 

· AMANDLA! – A Revolution in 
Four-Part Harmony 
Regissør: Lee Hirsch (2002) 

· LUMUMBA 
Regissør: Raoul Peck (2000) 

· SANKOFA 
Regissør: Haile Gerima (1993)  
Etterfulgt av foredrag og debatt 
ved regissør Haile Gerima 

· SCANDINAVIAN CANNIBALS  
Regissør: Carl Proctor (2004) 
Etter visningen svarte regissør Carl 
Proctor på spørsmål fra publikum 

· 500 YEARS LATER 
Regissør: Owen Alik Shahadah 
(2005)  
Etterfulgt av filmanalytikeren 
Andrew Mohammad som holdt et 
foredrag og ledet diskusjon rundt 
temaet ”How to read film from a 
cultural perspective?” 

 
· Introduksjoner til filmene ble holdt 

av Lamisi Gurah, Amina Mahama 
og Sam Chimaobi Ahamba 

 
 
Gjennomføring 
 
I planleggingsfasen var det mange 
usikkerhetsmomenter knyttet til 
filmfestivalen. Svar på søknader kom noe 
sent, og det ble også tildelt mindre midler 
enn man hadde håpet. I tillegg hadde 
koordinator tatt kontakt med aktuelle 
gjester og distributører, som brukte svært 
lang tid på å gi tilbakemeldinger. Til slutt 
ble det klarlagt at Spike Lee ikke var 
tilgjengelig, og det var heller ikke lett å få 
en konkret avtale med distributørene hans. 
Idéen om en Spike Lee-kavalkade måtte 
derfor gå ut, og sekretariatet bestemte seg 

 

Lørdag 10. og søndag 11. juni 
ØYET SOM SER – Filmfestival 
Filmens Hus 
Dronningens gt. 16 
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for å korte ned på festivalens program. 
AHW ønsket å presentere film innenfor en 
analytisk og reflektiv ramme, og booket 
filmregissør Haile Gerima og filmanalytiker 
Andrew Mohammad til å holde foredrag og 
lede diskusjoner i forbindelse med 
visninger. Filmene ble innhentet gjennom 
AHW’s nettverk og fokuserte på historie, 
politikk og kultur – i tråd med festivalens 
intensjon. ”Øyet Som Ser” hadde en 
koordinator som jobbet spesielt med 
promotering overfor filminteresserte 
miljøer og praktisk tilrettelegging. 
Filmfestivalens innhold ble også direkte 
knyttet til festivalens Symposium og 
Indaba fagseminar (se egne rapporter). 
Arrangementet ble støttet av Norsk 
Filminstitutt og Institusjonen Fritt Ord.  
 
 
Evaluering 
 
I forberedelsene til ”Øyet Som Ser” ble 
kvalitet prioritert fremfor kvantitet. Iløpet 
av to dager fikk publikum se filmer med 
høy kvalitet, som ikke har vært vist på 
norske kinoer eller festivaler tidligere. 
Rammen filmene ble presentert i ga også 
mulighet til å forstå film på et dypere plan, 
reflektere over budskapet og møte andre 
filminteresserte mennesker. AHW-
sekretariatet var beæret over å kunne 
presentere den legendariske regissøren 
Haile Gerima for første gang i Norge. Han 
uttrykte stor takknemlighet over å bli 
invitert og holdt et engasjerende foredrag 
etter visningen av filmen Sankofa. I 
tilknytning til Gerimas besøk ble også flere 
ressurspersoner i det etiopiske miljøet 
engasjert som vertskap, noe Gerima satte 
stor pris på.  
 
I tilknytning til visningen av den 
prisbelønte filmen 500 Years Later, 
fungerte det svært godt med foredrag og 
diskusjon etterpå, ledet av filmanlytikeren 
Andrew Mohammad fra Nation of Islam i 
London. Mohammad presenterte nye 
vinklinger i forståelse av filmer som Matrix 
og X-men, noe som vekket stor interesse 
blant publikum. I forkant av hver visning 
ble det holdt en kort introduksjon om 
filmen og etter visningen av Scandinavian 
Cannibals svarte regissøren Carl Proctor på 
spørsmål. Det var gledelig å registrere at 
denne filmen, som eneste norske bidrag, 
trakk et betydelig publikum og skapte stor 
begeistring.  
 

Alle filmer var gratis-visninger, noe AHW-
sekretariatet ønsker å videreføre. 
Filmfestivalen er i utgangspunktet en 
”smal” festival og det er heller ikke lett å 
trekke et stort publikum når det er fint vær 
ute på forsommeren. At visningene var 
gratis bidro vesentlig til årets oppmøte. 
Generelt ble visningene mer enn kun en 
filmopplevelse, i og med at publikum ble 
engasjert i diskusjon og kommentarer til 
ettertanke. Slik sett understreket festivalen 
det som var intensjonen; Å anvende film 
som et kommunikasjonsmiddel for å 
analysere og forstå kultur- og samfunns-
fenomener bedre. AHW-sekretariatet 
ønsker å videreføre og videreutvikle 
festivalen, med mer spesifikke temaer. Det 
vil være ønskelig å samarbeide tettere med 
flere samarbeidspartnere innen bransjen. 
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Konsept 
 
Årets Indaba fagseminar var en oppfølging 
fra fjorårets seminar som handlet om 
forebyggende arbeid blant ungdom. 
”Indaba” betyr rådsmøte på nguni-språk i 
det sørlige Afrika. Denne dagen 
presenterte AHW et heldags fagseminar 
om media- og kulturforståelse, gjeng-
problematikk, disiplin, rusmisbruk og 
oppvekst – fra et psykologisk perspektiv. 
Temaet var: CULTURAL CONSCIOUSNESS; 
Psykologiske tilnærminger til ungdoms-
arbeid. Gjennom innledere, diskusjon og 
gruppearbeid skulle teorietiske innfalls-
vinkler og praktiske metoder gjøres til-
gjengelig for fagpersoner som jobber med 
ungdom, pedagogikk og samfunns-
utvikling. Seminaret var spesielt tilrettelagt 
for ansatte – og studenter – innen skole-
verk, barnevern, forebyggende institu-
sjoner, ungdomsarbeid og organisasjonsliv. 

Indaba var tematisk knyttet til 
filmfestivalen ”Øyet Som Ser” og 
Symposiumet, med utgangspunkt i temaet 
”Fra Kunst til Kultur til Konflikt”. 
 
 
Program 
 

· Introduksjon til afrikansk 
psykologi, Brotha Buntu, sosial- 
og kulturfaglig konsulent innen 
ledertrening og 
lokalsamfunnsarbeid i Sør-Afrika 
og Norge 

· The Psychology of Learning, 
Rosemary Campbell, pedagog, 
konsulent og leder for Investing In 
Diversity ved Institute of 
Education, London 

· The Psychology of Drugs, Moses 
Kuvoame, sosiolog, ansatt ved 
Uteseksjonen I Oslo, med fokus på 
arbeid med Eika-miljøet 

· The Psychology of Gangsterism, 
Twilight Bey, konsulent med 
fokus på megling og løsningsarbeid 
i konfliktfylte ungdomsmiljøer, Los 
Angeles/London 

· The Psychology of Culture, 
Thomas Ajamu Prestø, leder for 
Afrikan Youth In Norway (AYIN) 

· Fire gruppe-seminarer: 
1. Å arbeide med rus (Moses 
Kuvoame) 
2. Å arbeide med kultur (Thomas 
Ajamu Prestø) 
3. Å arbeide med kjønn (Lamisi 
Gurah & Brotha Buntu) 
4. Working with Violence (Twilight 
Bey) 

 
· Ordstyrer: Lamisi Gurah 

 
 
Gjennomføring 
 
Invitasjoner til å delta på Indaba-
seminaret gikk ut til skoler, barnevern, 
sosialtjeneste, fagforeninger, organisa-
sjoner og institusjoner som arbeider med 
kultur, barn og ungdom. Til årets Indaba-
seminar hadde AHW invitert foredrags-
holdere fra inn- og utland m e d  lang 
erfaring innen fagfeltet for å inspirere 
deltakerne på en faglig og praktisk måte. 
En viktig målsetting med seminaret var å 
se på hvordan media bidrar til å forme 
både unge og voksnes forståelse av kultur. 
 

Mandag 12. juni, kl. 08.30-16.00 
INDABA – Heldags fagseminar  
Røde Kors Konferansesenter 
Hausmannsgt. 7 
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Rosemary Campbell er konsulent innen 
pedagogikk, ledelse og kulturforankring og 
har 25 års erfaring innenfor britisk 
skolesektor. Hun la vekt på verdien av å 
skape et sosialiseringsmiljø hvor barn og 
ungdom kan kjenne seg igjen og ha 
mulighet til å utvikle en trygg identitet. 
Hun la heller ikke skjul på hvor vesentlig 
det er å rekruttere og utdanne flere svarte 
pedagoger til lederposisjoner innen 
sosialomsorg og skolevesen. 
 
Twilight Bey er tidligere gjengmedlem fra 
LA som nå driver banebrytende, metodisk 
endringsarbeid med ungdom i faresonen. I 
sin multimedia-presentasjon så han på 
sammenhenger mellom årsaker til gjeng-
dannelse, utstøtingsmekanismer i sam-
funnet og politiske maktforhold. Spesielt 
tok han for seg politiske fenomener som 
bidrar til dagens romantisering av 
gjengkriminalitet, for eksempel innen 
kommersiell Hip-Hop kultur.  
 
Moses Kuvoame er sosiolog og oppsøkende 
utekontakt ved Uteseksjonen I Oslo. Han 
har fokusert spesielt på kontaktetablering 
og løsningsarbeid overfor det såkalte 
”Eika-miljøet”1. I  2 0 0 5  u tga  han  
forskningsrapporten ”Eika-guttene” – 
marginalisert etnisk minoritetsungdom i et 
marginalt miljø i Oslo”. Han ble nylig tildelt 
Benjamins Minnefond’s hederspris for sin 
innsats. I sitt innlegg pekte han spesielt på 
sammenhenger  mellom atferd og 
eksludering. 
 
Thomas Ajamu Prestø (NO), som leder for 
Afrikan Youth In Norway (AYIN), er en av 
Norges fremste eksponenter for 
kulturforankrede metoder i forebyggende 
ungdomsarbeid. Med utgangspunkt i AYINs 
erfaringer innen temaområdene identitet, 
mestring, selvutvikling og selvstendig-
gjøring, understreket Prestø at 
kulturbakgrunn er en styrke som må 
fremheves og anvendes aktivt, ikke skyves 
tilside og undergraves. 
 
Alle innleggene ble holdt før lunsj og 
deltakerne ble gitt anledning til å stille 
spørsmål. Etter lunsj ble deltakerne delt 
inn i grupper hvor konkrete problem-

                                                 
1 Ungdomsmiljø med tilholdssted ved Akerselva 
i Oslo. Preget av omsetting av hasj og kriminelle 
aktiviteter. Flertallet i miljøet er afrikanske gutter 
i begynnelsen av 20-årene. 

stillinger fra den enkeltes arbeidsplass 
kunne tas opp, reflekteres over og gis 
løsningsalternativer. Dagen ble avsluttet i 
plenum med en tematisk oppsummering. 
”Indaba” hadde en koordinator som, i 
samarbeid med et team av medarbeidere, 
jobbet spesielt med å sende ut invitasjoner 
og holde kontakt med interesserte 
deltakere. Arrangementet ble støttet av 
Institusjonen Fritt Ord og gjennomført i 
samarbeid med Afrikan Youth In Norway 
(AYIN). 
 
 
Evaluering 
 
Indaba fagseminar samlet fagpersoner fra 
mange ulike profesjoner. Slik sett var det 
mange ulike faglige behov som skulle 
tilfredsstilles. Mot slutten av dagen ble 
deltakerne bedt om å skrive en kort 
evaluering. Noe av det som ble trukket 
frem var høy kvalitet på foredragene, fin 
kombinasjon av foredrag og gruppearbeid, 
relevante problemstillinger og nyttig 
innhold. Av kritikk nevnte noen at det 
burde vært enda mer tid til å stille 
spørsmål i plenum, at foredragene burde 
inneholdt flere praktiske løsningsmodeller 
og at noen av foredragene ble litt lange. 
Muntlige tilbakemeldinger bekreftet også at 
deltakerne var storfornøyd med seminaret. 
Foredragene til Rosemary Campbell og 
Twilight Bey vekket spesielt stort 
engasjement. De presente r t e  nye  
tenkemåter og innfallsvinkler til kjente 
problemstillinger og utfordret deltakerne til 
å tenke helt nytt. Og det ble satt stor pris 
på. Det var viktig for AHW å sette søkelys 
på den norske fagkonteksten, og 
innleggene til Moses Kuvoame og Thomas 
Ajamu Prestø var svært viktige i denne 
sammenhengen. De er utdannet i Norge, 
kjenner det norske fagfeltet og har tatt 
utgangspunkt i egen kulturbakgrunn i 
tilnærmingen til problemanalyse og 
løsningsarbeid. Å presentere dette i en 
helhetlig ramme er med på å styrke den 
afrikansk-orienterte fagdiskursen og 
integrere den i det generelle fagfeltet.  
 
Seminaret samlet pedagoger, psykologer, 
sosialarbeidere, barnevernspersonale, 
institusjonsansatte, helsepersonell og 
ungdomsarbeidere. Det var tydelig at 
deltakerne hadde hatt utbytte av 
seminaret og blitt inspirert i sin faglige 
utvikling. I evalueringen ga mange 
tilbakemelding om at de hadde blitt 
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utfordret og hadde fått nyttig og ny 
informasjon. Noen nevnte at de ønsket tid 
til å fordype seg mer i hvert enkelt emne, 
noen ønsket mer tid i grupper og noen 
foreslo at seminaret burde holdes over mer 
enn en dag. AHW-sekretariatet ønsker å 
fortsette ”Indaba”-seminaret som et fast 
arrangement under ”Synlig-Usynlig”. 
Seminaret henvender seg til en 
annerledes, og mer spesifikk, målgruppe 
og bidrar til faglig styrking. Sekretariatet 
vil fortsette å invitere fagpersoner fra inn- 
og utland, og på denne måten 
tilgjengeliggjøre nytt teoretisk materiale og 
inspirere til metodisk utvikling. 
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Konsept 
 
Bakgrunnen for årets symposium var å 
samle aktører og analytikere innen media, 
kulturliv, film og scenekunst for å diskutere 
hvordan afrikanere og ”det afrikanske” blir 
fremstilt. Hva er det ”afrikanske image”? 
Hvem har ansvar for å skape et 
representativt bilde? Og hvilke gode 
eksempler kan vi trekke frem som bør 
videreutvikles? Disse spørsmålene skulle 
debatteres av inviterte innledere som alle 
hadde ulike innfallsvinkler og kompetanse. 

Symposiumet var spesielt tilrettelagt for de 
som jobber i – og har interesse for – media 
og kulturbransjen. Symposiumet var 
tematisk knyttet til filmfestivalen ”Øyet 
Som Ser” og fagseminaret Indaba, med 
utgangspunkt i temaet ”Fra Kunst til Kultur 
til Konflikt”. Det spesifikke temaet for 
symposiumet var ”The Afrikan Image in 
Contemporary Media and Arts”. 
  
 
Program 
 
Følgende innlegg ble presentert under 
symposiumet: 
 

· From Ancient to Modern Expression 
- Transitions in the Afrikan Image 
within Theatre 

- Ferkah Ahenkorah, 
researcher og spesialist 
innen afrikansk muntlig 
tradisjon og teater, 
foreleser ved Nordic Black 
Express i Oslo 

· From Their-Story to Our-Story - 
Aspects of Representation and 
Misrepresentation in the Cultural 
industry 

- Asta Busingye Lydersen, 
tidligere NRK-journalist, 
skuespiller og medlem av 
kulturgruppen Queendom 

· Provoking Images - Using Film as 
Instrument for Change 

- Carl Proctor, TV/film-
produsent og medeier av 
Unity Media i Oslo 

· Gender and Stereotypes - impacts 
on the Afrikan Image 

- Lamisi Gurah, – redaktør 
for web-magasinet Ikoro i 
Norge 

· Internationalising the Afrikan 
Image - How to Establish Authentic 
Representation  

- Bongani Mahlangu, 
journalist i den sør-
afrikanske avisen Sowetan 

· The Message - What Do We Want 
to Say and How Do We Say It? 

- Andrew Mohammad, 
filmanalytiker fra Nation Of 
Islam, England 

 
· Ordtyrerer: Zeze Kolstad 

 
 
 

Mandag 12. juni, kl. 18.00 
SYMPOSIUM - Paneldebatt 
Høgskolen I Oslo 
Pilestredet 48 
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Gjennomføring 
 
AHW ønsket å videreføre samarbeidet som 
ble etablert under fjorårets festival med 
Lærerutdanningens Internasjonale Senter 
ved Høgskolen I Oslo. Dette bidrar til å 
forankre symposiumet i en akademisk 
institusjon. Innledere ble rekruttert både 
på bakgrunn av faglig kompetanse og 
praktisk erfaring innenfor ulike medie- og 
kulturfelter. 
 
Ferkah Ahenkorah la i sitt innlegg vekt på 
å bevare det tradisjonelle som 
utgangspunkt i videreutviklingen a v  
afrikanske kulturuttrykk. Dette er en stor 
og ofte vanskelig utfordring i en verden 
som dikterer modernisering utfra vestlige 
standarder. 
 
Asta Busingye Lydersen poengterte at som 
afrikansk kvinne må hun forholde seg til en 
rekke stereotyper, fordomm e r  o g  
utestengingsmekanismer. Som journalist 
og kulturarbeider må hun være forberedt 
på å møte disse utfordringene. 
 
Carl Proctor tok utgangspunkt i at for å 
skape en mer representativ medie-verden 
kan man ikke sitte å vente på at den skal 
utvikle seg av seg selv. Man må gå inn og 
gjøre noe aktivt.  Han  vektla alternative 
medie-kanaler som en kilde til opplæring 
og videreutvikling av men ings fu l l  
formidling. 
 
Lamisi Gurah presenterte sine erfaringer 
med web-basert informasjon og i hvilken 
grad afrikanere har tilgang til informasjon 
de kan identifisere seg med. Hun har tatt 
initiativ til å starte et nytt web-magasin, 
hvor afrikanere bosatt i ulike land kan 
bidra til å forme et representativt 
alternativ.  
 
Den sør-afrikanske journalisten Bongani 
Mahlangu snakket om utfordringene 
afrikanere møter internasjonalt i en 
mediaverden som fremstiller Afrika (og 
afrikanere) som stakkarslige ofre eller 
korrupte. Han nevnte blant annet hvordan 
europeiske-orienterte media-institusjoner, i 
sin dekking av Zimbabwe, ofte ukritisk har 
spilt den rollen europeiske og amerikanske 
myndigheter har ønsket; Å ensidig 
fremstille president Robert Mugabe som en 
fiende. 
 

Andrew Mohammad fra England holdt et 
multi-media innlegg hvor han fokuserte på 
de underliggende budskap i film og TV som 
vi ubevisst blir påvirket av. Han 
presenterte en analyse av enkelte 
populære filmer og serier – for eksempel 
Matrix og  X-men – og forklarte en del av 
symbolikken og det underliggende politiske 
budskapet de presenterer. 
 
Hver innleder hadde 10-15 minutter til 
rådighet, etterfulgt av spørsmål fra salen 
og diskusjon. Symposiumet hadde en 
koordinator som jobbet med promotering, 
booking og praktiske forberedelser. 
Arrangementet ble støttet av Institusjonen 
Fritt Ord og inngikk som en del av 
seminar-serien ”Burning Issues In Africa”, i 
samarbeid med Lærerutdanningens 
Internasjonale Senter ved Høgskolen I Oslo 
og Global Afrikan Congress.  
 
 
Evaluering 
 
Hovedhensikten med Symposiumet var å 
presentere alternative innspill til 
utviklingen av det flerkulturelle samfunn 
innenfor en intellektuell ramme. Alle 
innlederne hadde høy faglig kompetanse 
innenfor sitt område og tok utgangspunkt i 
praktiske erfaringer. Intensjonen var også 
å føre medie-debatten et skritt videre; 
Istedetfor å kun stadfeste at rasisme og 
diskriminering preger media var det også 
e t  p oeng å presentere gode løsninger, 
positive fremtidsperspektiver og konkrete 
muligheter. Det var enighet om at man må 
utvikle alternative arenaer og samtidig øve 
press på mainstream media. Flere trakk 
frem at dersom man ikke insisterer på å 
utvide det afrika n s k e  b i l d e t  – o g  
afrikaneres representasjon, vil dette bli 
ignorert. Det er derfor viktig å skape nye 
former for opplæring, samarbeid og 
videreutvikling. Deltakerne som møtte opp 
representerte både studenter, akade-
mikere, journalister, forfattere og 
kulturarbeidere. De deltok aktivt i 
diskusjonen etter innleggene. AHW-
sekretariatet ser Symposiumet som et 
spesielt viktig innslag under ”Synlig-
Usynlig” fordi det inviterer til refleksjon og 
debatt mellom fagpersoner, forskere, 
praktikere, studenter og ”vanlige folk”. I 
videreutviklingen vil AHW være opptatt av 
å fronte følsomme temaer og invitere et 
bredt spekter av meningsytrere og 
analytikere. 
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Konsept 
 
Poesi-arrangementet ”NOMMO2 - Ordet 
Som Snakker” ble etablert for første gang 
under AHW 2005 og ble godt mottatt av et 
entusiastisk publikum. Arrangementet tar 
fatt i et kultur-uttrykk som har blitt vekket 
til live igjen i de siste årene og omfatter 
poesi, lyrikk, slam og stand-up. Felles for 
disse uttrykksformene er at ORDET står i 
sentrum, og at avhengig av HVORDAN ord 
uttrykkes – og fremføres – kan de gis ulikt 
meningsinnhold. Slam er en spesielt 
ekspressiv uttrykksform som frigjør seg fra 

                                                 
2 Ordet ”Nommo” er et begrep blant Dogon-
nasjonen i Mali som beskriver ordets magiske 
kraft. 

vanlige ‘regler’ for poesi og lyrikk, og 
tillater ukonvensjonell fremføring, 
kommunikasjon med publikum og 
innblanding av ulike stilarter og sjangre. 
Blant den oppvoksende generasjonen har 
Hip-Hop og rap hatt stor innflytelse på 
hvordan ORDET brukes og fremføres. 
Mange bruker også den nye poesien som 
en plattform for meningsytring og kulturell 
kommunikasjon. AHW ønsket å gi publikum 
et intenst møte med “spoken word” ved å 
invitere gjester som er foregangspersoner 
for nye uttrykksformer i sine respektive 
land. Arrangementet inneholdt to 
aktiviteter; En workshop og en 
performance kveld. 
 
 
Program 
 
På  workshop-delen deltok følgende 
inspiratorer og tilretteleggere: 

· Benji Reid, performance artist 
(UK) 

· Zubz, Hip-Hop artist (SA/ZA/ZM) 
· Thabo Mooketsi, promotør (SA) 
· Rim Ghebramariam, poet (NO) 
· Sam Chimaobi Ahamba, 

ungdomsleder (NO) 
 
På performance-kvelden inneholdt 
programmet følgende artister: 

· Adelheid Eshitok Seyfarth, 
litteraturviter og forfatter av 
suksessromanen “Fars Hus” 

· Ibrahima Sory Diallo, storyteller 
fra Danmark 

· Nasibu Mwanukuzi, poet, utgitt 
samlingen ”Double Focus” 

· Wozene, skuespiller og poet 
· Rim, slam-poet 
· Benji Reid, performance artist fra 

England 
 

· Emcee: Teresie Mungai 
 
 
Gjennomføring 
 
Workshop-delen var tilrettelagt spesielt for 
ungdom, og ble derfor avholdt på X-Ray 
Ungdomskulturhus. Som en åpning fortalte 
tilretteleggerne om sine erfaringer som 
kunstnere og promotører. De fortalte om 
hvordan de selv hadde begynt sin egen 
karriere og hvordan de finner inspirasjon til 
tekstforfatting. Deretter ble publikum 
invitert til å delta i en diskusjon om 
hvordan man kan måle kvalitet på kreativt 

Tirsdag 13. juni, kl. 18.00 
NOMMO WORKSHOP – Kreativ 
workshop 
X-Ray Ungdomskulturhus 
Brenneriveien 
 
Onsdag 14. juni, kl. 20.00 
NOMMO LIVE – Performance Poetry 
Parkteatret Scene 
Olaf Ryes Plass 11 
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arbeid. Dette ble en interessant debatt 
med mange ulike og personlige 
synspunkter. De fremmøtte hadde variert 
bakgrunn, som både sangere, poeter og 
rappere. Flere var interessert i å begynne å 
skrive, men hadde ikke startet enda. 
Deretter diskuterte deltakerne seg frem til 
ett tema de alle var enige om å skrive noe 
om, og satt for seg selv i ca. 30 minutter 
for å skrive. Etter dette fremførte alle det 
de hadde skrevet og Benji Reid og Zubz ga 
tilbakemelding på innhold og 
presentasjonsform. Som avslutning ga 
Benji Reid noen råd om hvordan man kan 
få frem budskapet sitt når man opptrer 
gjennom kroppsspråk og kommunikasjon 
med publikum. Tilretteleggerne merket seg 
at de fleste deltakerne hadde lagt vekt på 
problemstillinger de selv erfarer i det de 
hadde skrevet, og alle ble oppfordret til å 
bruke kreative prosesser for å uttrykke seg 
og finne utløp for frustrasjoner. 
Performance-kvelden hadde en solid line-
up med svært ulike uttrykksformer. 
Adelheid Eshitok Seyfarth delvis leste, 
delvis dramatiserte utdrag fra sin 
suksessroman, Fars Hus, sammen med sin 
10 år gamle datter. Ibrahim Sory Diallo fra 
Danmark brukte tradisjonelle afrikanske 
uttrykk og fortalte en humoristisk historie 
med et moralsk poeng. Nasibu Mwanukuzi, 
kjent fra gruppen Ras Nas, fremførte sin 
poesi på engelsk. AHW hadde utfordret et 
av medlemmene i kulturgruppen 
Queendom, til å forberede en solo-
fremføring til AHW. Wozene tok 
utfordringen og presenterte sine egne 
tekster og poesi, spesialskrevet for 
anledningen. Deretter serverte Rim slam-
poesi og energiske tekster. Som avslutning 
fremførte performance artisten Benji Reid 
to acts; ”The Holiday” og ”Styles 4 Free”, 
som hadde elementer av dans, bevegelse, 
sang, pantomime og poesi. 
 
Arrangementet hadde en koordinator som 
var ansvarlig for promotering, kontakt med 
artistene og teknisk gjennomføring under 
opptredenene. ”Nommo” ble gjennomført 
med støtte fra Norsk Kulturråd, Benjamins 
Minnefond og MMINNO. 
 
 
Evaluering 
 
”Nommo”-a r r a n g e m e n t e t ,  s p e s i e l t  
performance-kvelden, ble for AHW-
sekretariatet et bevis på at det er mulig å 
introdusere nye konsepter innenfor en 

kulturell ramme og vekke både 
nysgjerrighet og interesse blant publikum. 
Mange av årets publikummere møtte opp 
fordi de hadde fått høre så mye positivt fra 
andre som var tilstede på fjorårets poesi-
kveld. Det at artistene representerte så 
mange ulike stilarter og presentasjons-
former gjorde også at publikum var enda 
mer sammensatt i år. Workshop-delen 
henvendte seg til ungdom og X-Ray 
Ungdomskulturhus fungerte derfor som en 
fin ramme for arrangementet. Deltakerne, 
hvorav mange var førstegangsskribenter, 
fikk en fin mulighet til å få inspirasjon fra 
mer erfarne artister og konkrete 
tilbakemeldinger på materiale og 
fremføring. 
 
Innenfor nyere poesi tillegges en artists 
evne til å kommunisere med publikum stor 
vekt. Måten artister vet at de blir verdsatt 
på ligger i publikums reaksjoner og bifall 
under selve fremføringen og, selvsagt, 
applausen etterpå. Under performance-
kvelden vokste publikums entusiasme med 
hver nye artist som opptro. Å presentere 
så ulike uttrykksformer innenfor ett og 
samme program kan være en utfordring 
for publikum. Stemningen forandres hele 
tiden, med islett av humor, sofistikert 
presentasjon, folkelige uttrykk, 
eksperimentell kunst, ungdommelig 
ekspressivitet og intellektuell refleksjon. 
Men publikum hadde åpne sinn og tok godt 
imot alle artistene. AHW var stolte over å 
kunne presentere suksess-forfatteren 
Adelheid Eshitok Seyfarth, og hun var 
svært begeistret over å opptre i en 
afrikansk sammenheng etter all 
oppmerksomheten hun hadde fått etter 
utgivelsen av ”Fars Hus”. For henne ble 
kvelden en viktig bekreftelse på at boken 
hennes har betydd mye også for det 
afrikanske miljøet. Eventyrfortelleren 
Ibrahima Sory Diallo bragte inn en viktig 
dimensjon med utgangspunkt i muntlig 
tradisjon – fortalt på dansk! Sekretariatet 
var også svært fornøyd med å kunne 
presentere et bredt spekter av ny og 
engasjerende poesi i Norge, representert 
ved Nazibu Mwanukuzi, Wozene og Rim. 
Kveldens desidert mest uttrykksfulle 
innslaget var performance-kunstneren 
Benji Reid’s fremføring av stykket ”The 
Holiday”, om en mann som gjennomgår en 
livskrise. Benji Reid er en performer av 
verdensklasse, med lang erfaring som 
danser og dramaturg, og har turnert 
verden rundt. Han avsluttet kvelden med 
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en freestyle-kombinasjon hvor han blandet 
dans, bevegelse/kroppsuttrykk med 
muntlige refleksjoner over hva han hadde 
opplevd under besøket i Norge og sålangt 
under opptredenen samme kveld. Slik sett, 
ble dette en meta-performance, noe Benji 
Reid høstet stående applaus for fra et 
begeistret og inspirert publikum. 
 
AHW-sekretariatet anser årets ”Nommo” 
som en stor suksess og vil fortsette å 
videreutvikle arrangementet. Det var 
tydelig at publikumsinteressen hadde vokst 
bare iløpet av det siste året, og at det er 
potensiale for et enda større publikum. 
Arrangementet er viktig ikke minst fordi 
det inspirerer til å utvikle en relativt ny og 
annerledes kunstnerisk form i Norge. En 
form som også skaper en interessant 
utveksling og samhørighet på tvers av 
generasjoner og bakgrunner.  
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Konsept 
 
Med arrangementet ”Gateprofeter” ønsker 
AHW å fokusere på meningsfull Hip-Hop. 
Hip-Hop som uttrykksform er snart blitt 30 
år gammel. Gjennom enorm kommersi-
alisering har Hip-Hop forandret seg mye 
siden starten og mange av de som er 
tilhengere av Hip-Hop idag vet lite om 
opprinnelsen. Hip-Hop har blitt mainstream 
og fått generell aksept, men mange vil 
mene at det meningsfulle innholdet som 
kjennetegnet sentrale artister i startfasen 
har blitt borte på veien. Under fjorårets 
festival gjestet gruppen dead prez Norge, 
og AHW-sekretariatet ønsket å følge opp 
med å invitere en annen internasjonalt 
anerkjent rapper til årets arrangement. I 

tillegg var det viktig å presentere mindre 
kjente artister, og også la publikum bli 
bedre kjent med rappere som er basert i 
Norge. ”Gateprofeter” består av to 
arrangementer; En Hip-Hop Summit, med 
diskusjon om Hip-Hop som kulturfenomen, 
og en konsert-del. 
 
 
Program 
 
T i l  H ip-Hop Summit møttes følgende 
debattanter til diskusjon: 

· Rainbow (SA) 
· Benji Reid (UK) 
· Onele Ludidi (SA) 
· Yosef (NO) 

 
Og konsert-kvelden presenterte følgende 
artister: 

· Zubz (SA/ZA/ZM) 
· Rainbow (SA) 
· Danny Boy (NO) 
· Paris (US) 

 
 
Gjennomføring 
 
AHW-sekretariatet jobbet lenge og intenst 
med å skaffe en internasjonal artist. AHW 
ønsker ikke å fokusere på kun kjente 
artister, men anerkjenner at det er viktig å 
ha en artist som fungerer som 
trekkplaster. Til slutt overlot sekretariatet 
denne jobben til en booking-agent med 
kontakter i musikk-miljøet i USA. Dette 
førte til en avtale med artisten Paris. AHW 
hadde gjennom en av sine 
samarbeidspartnere, Afrikan Youth In 
Norway (AYIN), inngått et samarbeid med 
det sør-afrikanske event-firmaet ”Off The 
Hook Production”. Dette firmaet hadde fått 
støtte til å reise til Norge på et 
utvekslingsbesøk  g jennom det sør-
afrikansk/norske kultursamarbeids-
programmet MMINNO. De hadde invitert 
artistene Zubz og Rainbow til å være 
tilstede under hele AHW-festivalen, bidra 
til deler av programmet og holde 
workshops med unge artister i Oslo. 
Rainbow deltok i Hip-Hop summiten og 
sammen med Zubz og Danny Boy 
presenterte de et show under konsert-
delen. MMINNO-kontoret i Johannesburg 
hadde også lagt sin research-visitt til 
datoene for AHW-festivalen fordi de var 
interessert i å lære mer om det afrikanske 
kulturmiljøet i Norge. Onele Ludidi var en 
av representantene i denne delegasjonen 

Torsdag 15. juni, kl. 19.00 
GATEPROFETER SUMMIT – HipHop 
paneldebatt 
Parkteatret Scene 
Olaf Ryes Plass 11 
 
Fredag 16. juni, kl. 21.00 
GATEPROFETER LIVE – HipHop 
konsert 
Cosmopolite 
Møllergt. 26 
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og stilte villig opp som paneldeltaker til 
Hip-Hop summiten.  
 
Arrangementet hadde en koordinator som 
jobbet med promotering av arrangementet 
samt praktiske og tekniske detaljer rundt 
opptredener. ”Gateprofeter” ble gjennom-
ført med støtte fra Norsk Kulturråd, 
Benjamins Minnefond og MMINNO.  
 
 
Evaluering 
 
Hip-Hop Summit er et viktig arrangement 
for AHW, selv om det ikke nødvendigvis 
trekker fulle hus. Bevissthet rundt Hip-Hop 
som kulturfenomen er nødvendig for å 
kunne stimulere til refleksjon og læring. Og 
panelet som deltok på summiten var der 
nettopp for å bidra til dette. 
Paneldeltakerne holdt først hver sin 
innledning til temaet ”Hip-Hop and 
Knowledge of Self”, hvor de fortalte på 
hvilken måte Hip-Hop kulturen hadde 
preget deres liv, både personlig og som 
artister. Deretter kunne publikum stille 
spørsmål og komme med kommentarer. 
Blant temaene som ble tatt opp var politisk 
engasjement, kvinnesyn, intelligent tekst-
forfatting, ”bling-bling-kulturen” og Hip-
Hop artistenes rolle i samfunnsutviklingen. 
Onele Ludidi fra Sør-Afrika tilførte debatten 
en, for flere publikummere, ukjent innfalls-
vinkel til Hip-Hop ved å fortelle om Kwaito-
kulturen3. Det var også interessant å se 
Yosef fra den norske Hip-Hop gruppen 
MadCon i en langt mer saklig sammenheng 
enn vanlig. Han presenterte mange viktige 
og personlige ytringer. 
 
De to rapperne fra Sør-Afrika, Zubz og 
Rainbow ankom Oslo dagen før festivalen 
startet. Gjennom workshops og deltakelse i 
ulike konsert-sammenhenger hadde de 
iløpet av få dager fått et ”rykte” blant Hip-
Hop’ere i Oslo. Rainbow deltok en av 
dagene i en Emcee-battle (under et 
arrangement tilknyttet bydelsdagene i 
Grünerløkka bydel) hvor han vant første-
premien. Mange publikummere hadde 
derfor møtt frem for å se de to dyktige 

                                                 
3 Kwaito er en musikkstil som vokste frem i Sør-
Afrika på 90-tallet, inspirert av elementer innen 
house, ragga/dancehall og hip-hop. Noen kaller 
Kwato Sør-Afrika’s svar på Hip-Hop, men det er 
stor uenighet om dette blant både musikere og 
publikum. 

rapperne på konsertkvelden. Den 
afrikansk-amerikanske rapperen Paris 
ankom Oslo like før konsert-start og 
sekretariatet oppdaget beklageligvis at det 
hadde oppstått en misforståelse mellom 
artist og booking-agent om opptredenen. 
Paris hadde blitt feilinformert og hadde 
ingen konkret konsert-avtale. Men artisten 
stilte villig opp som taler og presentør på 
scenen og sirkulerte blant publikum og 
artister, til felles inspirasjon. Zubz og 
Rainbow gjorde et forrykende live-show i 
samarbeid med den norske artisten Danny 
Boy fra The R.I.S.E. Project. Publikum var 
godt fornøyde med solid Hip-Hop fra det 
afrikanske kontinentet som holdt høy 
standard både musikalsk og tekstmessig. 
 
Selv om konsert-delen av årets 
”Gateprofeter” ikke ble den helt store 
suksessen iår, anser AHW-sekretariatet 
arrangementet som et vesentlig bidrag til å 
nå ungdom. AHW vil fortsette å 
videreutvikle ”Gateprofeter” i samarbeid 
med andre bidragsytere og representere et 
nødvendig alternativ til dagens 
kommersialisering av Hip-Hop. For å gjøre 
dette vil AHW konsentrere seg om å 
invitere artister som er basert i afrikanske 
land og presentere dem sammen med 
internasjonale navn. Det vil også legges 
mer vekt på kulturutvikling i form av 
konkret samarbeid mellom grupper og 
enkeltartister som anvender ulike 
uttrykksformer og virkemidler i sitt 
kunstneriske arbeid. 
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Konsept 
 
Arrangementet “Afrika Live” ble lansert 
under festivalen i 2005 hvor legendariske 
Osibisa gjestet Norge. I år var idéen å 
samle afrikanske musikere og sangere med 
base i Norden. Opprinnelig var idéen i år å 
presentere flere ulike konsertprosjekter 
basert på samarbeid under festivalen. 
Afrikanske musikere og artister fra de 
nordiske landene samarbeider i svært liten 
grad med hverandre. Man ser til tider at 
artister basert i Skandinavia er en del av 
samme arrangement, men sjeldent som en 
del av et samarbeidsprosjekt. Det har 
skjedd en liten oppblomstring på Hip-
Hop/rap fronten, men innen andre sjangre 
som lyrikk, jazz, world og afrikansk musikk 
foregår det relativt lite kulturutveksling. 
AHW anser det som viktig å ha et 
samarbeid på tvers av de nordiske landene 
for eksponering av hverandres kunst og 
kulturuttrykk. Med undertittelen ”Get Up 
Stand Up” skulle årets ”Afrika Live” 
presentere en konsert jobbet frem 
gjennom samspill, øvelser og samarbeid. 

Musikk-sjangrene skulle omfatte elementer 
fra tradisjonell afrikansk musikk, soul, 
reggae og r&b. Idéen var å sette sammen 
et ”husband” som skulle øve inn et 
reportoir med flere ulike vokalister som 
hadde hver sin del i konsertprogrammet. 
Hensikten med arrangementet var 
mangfoldig; Først og fremst var det viktig 
å skape bevissthet og interesse blant det 
generelle publikum rundt de afrikanske 
talentene som finnes, og ofte overses. 
Samtidig, afrikanske musikere som 
opererer innenfor en smal nisje i norsk 
musikkliv opplever ofte at de konkurrerer 
om de samme mulighetene og det kan 
oppstå et anstrengt forhold mellom 
aktører. Det ville derfor være viktig  å  
skape et rom for samarbeid og gjensidig 
anerkjennelse og respekt. I tillegg ønsket 
AHW å bryte ned kunstige skiller mellom 
musikk-sjangre, og valgte å kalle 
arrangementet en afri-soul opplevelse. 
 
 
Program 
 
”Husbandet” – The Afrikan History Week 
Superband (eller Henry Band, som de også 
valgte å kalle seg) – besto av følgende 
musikere:  

· Henry Bwire, keyboards   
· Cesar Bolly, gitar  
· Kalid Younis, bass 
· Uriel Seri, trommer 
· Mouctar Doumboya, perkusjon 

· Tracee Meyn, kor  
   

Konserten presenterte følgende artister: 
· Jackson Kaujeua, Jr, afrikansk-

namibisk sanger 
· Jaqee, soulsanger (Sverige) 
· Sofian, soulsanger 
· Noora, soulsanger 
· Vera Regia Americo, afrikansk-

brasiliansk sanger 
· Brotha Buntu, soul-jazz sanger 

 
· Den eritreiske ungdomsdanse-

gruppen Fre Hager og reggae 
artisten Machu B sørget for 
oppvarmingen til konserten. 
Dansere fra den afrikansk-karibiske 
gruppen Dancers With Attitude 
deltok også 

 
· Emcee: Ras Steven, roots reggae 

artist  
 

Lørdag 17. juni, kl. 21.00 
AFRIKA LIVE – AfriSoul konsert 
Cosmopolite 
Møllergt. 26 
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Gjennomføring 
 
Selve konseptet for årets ”Afrika Live” ble 
først presentert til aktuelle musikere i Oslo. 
Det har etterhvert blitt mange dyktige 
afrikanske musikere i Norge selv om det er 
vedvarende problem at mange er under-
eksponert. ”Husbandet” ble dannet to 
måneder forut for arrangementet  og 
medlemmene deltok med idée r  o g  
konseptutvikling underveis. En koordinator 
sto ansvarlig for all praktisk oppfølging; 
Finne øvingslokaler, koordinere øvelser, 
sette opp reportoir og holde løpende 
kontakt med både bandmedlemmer og 
vokalister. Idéen var opprinnelig å ha 
minst en artist fra Danmark  og  en fra 
Sverige. Dessverre hadde ikke artisten 
AHW hadde forespurt fra Danmark 
mulighet, men sekretariatet var allikevel 
svært glade for å ha booket artisten Jaqee 
fra Sverige. Det var viktig å få en viss 
bredde i sammensettingen av vokalister; 
Ulikhet i opprinnelse, sjanger og stil. Dette 
var viktig både for å få til et samarbeid på 
tvers av skillelinjer, men også for å bedre 
kunne apellere til et sammensatt publikum.  
 
Det var en ære for festivalen at stjerne-
artistene Sofian og Noora takket ja med en 
gang de ble forspurt. Men det var minst 
like beærende å være vitne til ydmykheten 
som ble vist av artistene Vera Americo og 
Jackson Kaujeua, som begge representerer 
høy kvalitet og lang erfaring selv om de 
ikke har oppnådd kommersiell suksess i 
Norge. Alle vokalistene valgte fire låter, 
hvorav minst en var en klassiker/standard 
knyttet til temaet ”Get Up, Stand Up”. 
Koordinator samlet inn instrumental-
versjoner som ble kopiert til band-
medlemmene. Deretter øvde bandet 
gjennom reportoiret til hver artist og til 
slutt var det en øvelseskveld med hver 
artist for å finpusse.  
 
I tillegg til en koordinator som hadde 
ansvar for de musikalske og tekniske 
forberdelsene hadde årets ”Afrika Live” 
også en koordinator som jobbet spesifikt 
med å promotere arrangementet til ulike 
publikumsgrupper. Det ble søkt om støtte 
til ”Afrika Live” fra Norsk Kulturråd og 
Nordisk Kulturfond, hvorav sistnevne 
bevilget midler. 
 
 
 
 

Evaluering 
 
Den opprinnelige idéen om å presentere 
flere konsertprosjekter under årets ”Afrika 
Live” måtte reduseres på grunn av 
manglende økonomisk støtte. AHW-
sekretariatet var, når sant skal sies, noe 
overrasket over at det arrangementet som 
spesifikt hadde som målsetting å 
videreutvikle en viktig del av musikklivet i 
Norge ble oversett av flere søkeinstanser. 
Det var heller ikke mulig å inkludere så 
mange skandinaviske artister som først 
planlagt. Den skandinaviske vinklingen ble 
imidlertid løst ved å fordele sangeren 
Jaqee (fra Sverige), historiefortelleren 
Ibrahima Sory Diallo (fra Danmark) og 
foredrag om afrikanere i Danmark-Norge 
på flere arrangementer iløpet av festivalen.  
 
”Get Up, Stand Up” ble en feiring fra 
begynnelse til slutt. Entusiasmen, 
spillegleden og vennskapet som oppsto 
musikerne i mellom var en stor inspirasjon, 
både for artistene selv, publikum og 
koordinatorene. På øvelsene var det høy 
energi og alle musikerne jobbet iherdig 
med å øve inn reportoiret. For uinnvidde er 
det viktig å verdsette et slikt prosjekt; Det 
at man er musiker betyr ikke nødvendigvis 
at det er lett å samarbeide med andre 
musikere. Spesielt når så mange ulike 
sjangre og personligheter skal fungere i en 
konkret sammenheng. Musikerne repre-
senterte mange ulike tradisjoner og 
spillestiler og det er en stor utfordring å 
inngå kompromisser og la individuelle 
preferanser vike for helheten. Alle viste 
imidlertid høy profesjonalisme og iherdig 
arbeidsinnsats.  
 
Vokalistene var, om mulig, enda mer 
entusiastiske, og etter de første øvelsene 
var det kun lovord å høre. Selve konserten 
var godt besøkt og presenterte tre strake 
timer med musikk av høy kvalitet og intens 
spilleglede. Publikum, som forøvrig var 
svært sammensatt, ga tydelig uttrykk for 
sin begeistring. Mange personer fortalte 
AHW-sekretariatet at de skammet seg over 
at de ikke tidligere hadde visst at det 
fantes så mange artister av så høy kvalitet 
i Norge. Stikkord for kvelden var både 
mangfold og enhet, og det var spesielt 
interessant å se artister som Noora, Sofian 
og Jaqee stortrives med å opptre i en 
kulturell sammenheng. Som ”urbane 
artister” forholder de seg vanligvis til en 
bransje hvor ”kulhet” og overfladiskhet er 
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daglidags. Denne kvelden formelig strålte 
de av ekte kulturell stolthet og energi. 
 
Dette var uten tvil en svært verdig – og 
meningsfull – avslutning på festivalen. Ikke 
minst var det flott å registrere gleden og 
respekten artistene imellom. Mange av 
dem er konkurrenter i en utfordrende 
musikk-bransje, men dette arrangementet 
førte dem nærmere hverandre. Tilbake-
meldingene fra både musikere og sangere 
var takknemlighet for at de fikk være med 
på arrangement e t .  A H W -sekretariatet 
håper at dette vil resultere i flere 
samarbeidsprosjekter artistene imellom 
senere.  
 
”Afrika Live” er kanskje, som konsept, det 
mest romslige arrangementet som avvikles 
under ”Synlig-Usynlig”. Stikkordene for 
konseptet er musikk-glede, samspill og 
videreutvikling av tradisjonelle og moderne 
uttrykk. Selv om arrangementet retter seg 
mot en mer moden publikumsgruppe har 
det vist seg at både yngre og eldre gir en 
overveldende respons. AHW vil fortsette å 
utvikle ”Afrika Live” og i fremtiden satse 
enda mer på å skape samarbeid mellom 
musikere og artister fra ulike sjangre. 
Dette vil bli gjort gjennom ulike former for 
samspill, innøving av ny musikk og 
utvekslingsprogrammer.  
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Konsept 
 
“Kush Magazine”4 ble etablert som et 
urbant  ku l tur- og samfunnspolitisk 
magasin som inneholder artikler, essays, 
portretter, kommentarer og features 
skrevet i en pan-afrikansk kontekst i lys av 
undertittelen “Rettferdighet, Respekt og 
Representasjon”. Første utgave ble lansert 
under fjorårets AHW og var spesielt 
tilegnet Afrikan Youth In Norway’s 10-
årsjubileum. Hensikten med årets utgave 
var å fokusere på utøvere innen kunst- og 

                                                 
4 Kush er det egyptiske navnet på en høy-
sivilisasjon i dagens Egypt, Sudan, Etiopia og 
Arabia, fordelt over flere epoker av ulike 
kongedømmer, 2000 f.Kr – 300 e.Kr. Kush var 
til tider minst like velstående, mektig og avansert 
som Egypt. “Kush Magazine” uttrykker her, på 
en symbolsk måte, å finne frem til kilden for 
storhet.   

kulturfeltet i Norge, og sette kritisk søkelys 
på noen av de utfordringene de afrikanske 
miljøene møter. Afrikanske stemmer er 
svært underrepresentert i norske tids-
skrifter, litteratur generelt, samfunns-
debatt og politisk meningsutveksling. Kush 
Magazine ønsker derfor å posisjonere seg 
som en arena for ytringsfrihet og 
meningsutveksling. Magasinet apellerer til 
unge og voksne med interesse for 
kulturelle og politiske samfunnsspørsmål, 
samtidig som det har en presentasjons-
form som henvender seg til et bredt 
spekter av lesere. Ikke minst er unge 
lesere en viktig målgruppe – uten at 
magasinet av den grunn skal oppfattes 
som et rent ungdomsblad. Årets ”Kush 
Magazine” skulle lanseres under 
kulturfestivalen ”Synlig-Usynlig”.  
 
 
Innhold 
 
Årets Kush Magazine inneholdt følgende 
stoff: 
 

· Poesi 
o Moses Kuvoame 
o Rim Ghebremariam 
o Haddy N’jie 
o Saba Kidane  
o Lamisi Gurah 
o Ararat Iyob 

· Portretter 
o Haddy N’jie, sanger 
o Adelheid Eshitok 

Seyfarth, forfatter 
o Mira Craig, artist 
o Fre Hager, dansegruppe 
o Cliff Moustache, 

kunstnerisk leder, Nordic 
Black Theatre 

o Yacoub Cisse, leder, 
Afrikanere I Norge 

o Atta Aneke, leder, Oslo 
City Fotball klubb 

o RAW, rapper og aktivist 
o Prisca Bruno Massao, 

forskningsstipendiat ved 
Norges Idrettshøyskole 

· Artikler/features 
o Mikrofonkrigere – om 

undergrunns hiphop 
o Get Rich or Try Dying – 

kritisk blikk på dagens 
hiphop 

o Africans In Denmark-
Norway in the 1700’s – om 

Magasin med artikler, portretter og 
poesi, utgitt i forbindelse med 
Afrikan History Week. 
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afrikansk historie i 
Skandinavia 

o Syv Svarte Dronninger – 
om afrikanske dronninger i 
historien 

o 12 år med hår – foto-
presentasjon om 
dreadlocks 

· Skildringer 
o Hverdagssoldater – 

intervjuer med ungdommer 
og foreldre 

o Marginal X-istens – 
intervjuer med ungdommer 
fra ”Eika-miljøet” 

 
 
Gjennomføring 
 
AHW-sekretariatet ønsket i utgangspunktet 
å sette sammen en egen redaksjonskomité 
som kunne jobbe med materialet over tid, 
men grunnet knappe ressurser måtte 
arbeidet utføres av sekretariat-medlemmer 
som i tillegg hadde andre festival-
oppgaver. Stoff ble samlet inn gjennom 
intervjuer, fotoreportasjer og bruk av noe 
materiale som hadde blitt publisert i andre 
sammenhenger. Noe plass ble satt av til 
interesserte annonsører. Dette var 
imidlertid for symbolske beløper og 
hensikten var mest å skape samarbeid og 
interesse overfor et større publikum. Bård 
Øvervoll fra Kamuflasje Design, som gjorde 
den grafiske lay-outen ifjor, ble engasjert 
også i år. Formatet ble endret fra A4 til en 
noe mindre utgave (22 x 18 cm), var på 84 
sider og ble trykket i 1000 eksemplarer. 
Magasinet var ferdig til festivalens 
Åpningsseremoni og deltakerne på 
seremonien og Indaba fagseminar fikk alle 
gratis kopier. Under festivalens øvrige 
arrangementer ble magasinet promotert og 
lagt ut for salg. Kopier av magasinet ble 
også gitt til festivalens samarbeidspartnere 
og andre institusjoner. I etterkant av 
festivalen jobbes det med å legge 
magasinet ut for salg i enkelte bokhandlere 
og få til en avtale med festivaler, bl.a. 
litteraturfestivalen Kapittel. Kush Magazine 
ble utgitt med støtte fra Institusjonen Fritt 
Ord. 
 
 
Evaluering 
 
At en afrikansk-forankret diskurs ikke er 
synlig i Norge betyr ikke at den ikke finnes. 
Mange afrikanske innbyggere er levende 

opptatt av å videreutvikle kulturuttrykk, 
samfunnsengasjement og menings-
utveksling. Men dette foregår hovedsaklig i 
fora som ikke eksponeres og fanges opp av 
offentligheten. Kush Magazine er derfor et 
svært viktig tilskudd i floraen av norske 
magasiner og tidsskrifter som på en 
original måte presenterer innfallsvinkler og 
temaområder som i liten grad dekkes av 
andre. Tilbakemeldingene både fra aktører 
i kulturfeltet, mediabransjen og organisa-
sjonsmiljøene bekrefter at magasinet har 
en bred apell og fungerer både som kilde 
til inspirasjon og opplysning. Årets utgave 
fungerte som et fint supplement til ”Synlig-
Usynlig”, spesielt ved at den inneholdt 
profiler og intervjuer med afrikanske 
ressurspersoner i Norge. Å sette av 
annonseplass til firmaer i Oslo var også en 
vellykket måte å trekke inn nye leser-
grupper og samarbeidspartnere på.  
 
AHW-sekretariatet ønsker å videreutvikle 
”Kush Magazine” som konsept. Dette 
gjelder både profil, vinkling og innhold. 
Magasinet vil satse på en profil som 
apellerer til en bredt sammensatt 
lesergruppe, med fokus på refleksjon og 
informasjon, og med et innhold som både 
utfordrer og skaper debatt. For å gjøre 
dette trengs en utvidet redaksjon som kan 
arbeide med magasinet over tid og et 
dediker t  P R / s a l g s -team. Fremtidens 
versjon av magasinet må inneholde mer 
kritisk analyse, ta opp kontroversielle 
temaer, holde en høy kunstnerisk og faglig 
standard, og samtidig beholde en bred 
apell.    
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Andre arrangementer 
 
AHW tok i planleggingsfasen kontakt med 
en rekke andre aktører og institusjoner i 
det afrikanske miljøet og inviterte dem til å 
avvikle selvstendige arrangementer i 
tilknytning til festivalen. Blant de som 
utnyttet denne muligheten var Association 
of Ghanaians in Norway (AGINO), 
Tanzanian Association In Norway, Pan-
African Women’s Association, Afrikan Youth 
In Norway (AYIN) og Vibes Promotion. 
Arrangørene sto selv ansvarlige for sine 
aktiviteter, både når det gjaldt økonomi og 
praktisk planlegging. AHW bidro med råd, 
innspill, promotering og teknisk gjennom-
føring. I tillegg valgte AHW å bidra med 
promotering av en konsert med bandet 
Zikalo, i regi av Samspill og Nordic Black 
Theatre, som også falt innenfor 
festivaldatoene. Her er en kort oversikt 
over de arrangementene som ble avholdt 
av andre arrangører under årets festival, 
etterfulgt av en samlet evaluering; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De fleste av AHW’s ordinære arrange-
menter ble avholdt i lokaler som har 18-års 
aldersgrense. Afrikan Youth In Norway 
(AYIN) ønsket å avholde et arrangement 
som spesielt var beregnet på de som er 
under 18 år. Gjennom AHW’s avtale med 
Parkteatret ble det forhandlet frem en 
gunstig avtale og AYIN tilbød en kveld med 
DJs og opptredener med artister fra The 
R.I.S.E. Project. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredag 9. juni, kl. 20.00 
GET UP 2 GET DOWN – Youth Party  
Parkteatret Scene 
Olaf Ryes Plass 11 
Arr.: Afrikan Youth In Norway 
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Association of Ghanaians In Norway 
(AGINO) var en av aktørene som på et 
tidlig tidspunkt ga tilbakemelding om at de 
ønsket å arrangere egne aktiviteter under 
AHW 2006. De ønsket ikke nødvendigvis 
kun å profilere sin egen organisasjon, og 
inngikk samarbeid med andre under 
fellesnavnet Afrikansk Samarbeidskomité. 
Med AGINO, Tanzanian Assocation in 
Norway og Pan-African Women’s Associ-
ation i spissen planla de gjennom-føringen 
av en afrikansk kulturkveld som skulle 
fungere som åpning av Afrikan History 
Week. Programmet besto av DJs, musikk 
og servering av afrikansk mat. 
Arrangementet ble avholdt på Puls Bar i 
Dronningens gate. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konseptet ”Hail The Queens” ble etablert 
under fjorårets festival av AHW-
sekretaritet. Det ble bestemt at siden 
arrangementet ikke fikk støtte i år ønsket 
heller ikke arrangementskomitéen å påta 
seg ansvar for å gjennomføre dette i år. 
Det var derfor svært gledelig at Afrikan 
Youth In Norway ønsket å stå for dette 
arrangementet. Intensjonen var her å gi en 
hyllest til de mange afrikanske kvinnelige 
helter, både gjennom historien og i 
hverdagen som ofte ignoreres og ikke blir 
gitt den respekt de fortjener. Dette ble 
gjort gjennom et kulturprogram med 
gjestene Amina, Queendom og Haddy 
N’jie. Programmet ble guidet av slam-
poeten Kat Francois fra England, som også 
gjestet Norge under fjorårets AHW. 
 
 
 
 
 
 

Lørdag 10. juni, kl. 20.00 
AFRIKAN PRIDE – Afrikansk 
Kulturkveld 
Puls Bar 
Dronningens gt. 22 
Arr.: Afrikansk Samarbeidskomite 

 

 

Søndag 11. juni, kl. 20.00 
HAIL THE QUEENS – Afrikansk 
kvinnekulturkveld 
Parkteatret Scene 
Olaf Ryes Plass 11 
Arr.: Afrikan Youth In Norway 
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Reggae som musikkform og kultur har spilt 
en viktig rolle i opplysningsarbeidet om 
afrikansk frigjøring verden rundt. Vibes 
Promotion og Groundation Movement har i 
en årrekke arrangert ”sound systems”, 
med DJs og reggae artister i Østlands-
området. Denne kvelden tok de initativ til å 
holde en Roots & Culture event med 
artistene Selecta G, Ras Steven, Jah Well, 
Ras Ches og Kris Tuffa på Parkteatret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brødrene Raymond og Kouame Sereba er 
to av Norges mest rutinerte afrikanske 
musikere. De startet gruppen Zikalo for 
mer enn 15 år siden, har turnert over hele 
landet og spilt med mange av Norges 
kjente musikere. Denne kvelden holdt de 
konsert på Teaterbåten MS Innvik. 
Konserten avsluttet vårsesongens ”Multi-
Kulti”-serie, et samarbeid mellom Samspill 
og Nordic Black Theatre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torsdag 15. juni, kl. 21.30 
WISE UP, RISE UP – Roots Reggae 
Night 
Parkteatret Scene 
Olaf Ryes Plass 11 
 

 

 

Torsdag 15. juni, kl. 21.00 
ZIKALO – Afrikansk live konsert 
Teaterbåten MS Innvik 
Bjørvika 
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Et savn ved fjorårets festival var at det 
ikke var noe program for barna. Det var 
derfor gledelig at Center for Afrikansk 
Kulturformidling (CAK) i år påtok seg å 
tilrettelegge et arrangement med barn og 
foreldre som målgruppe. Idéen var å la 
barna delta i praktiske aktiviteter – 
forming, lek, sang osv – hvor de kunne 
lære mer om afrikansk historie på en 
barnevennlig måte. CAK har lang erfaring 
med slikt arbeid, gjennom sin Afrikanske 
Lekestue, som de har arrangert i en 
årrekke. I tillegg til aktivitetene for barna 
var det også lagt opp til et program for 
foreldrene og andre voksne med konsert-
kafé og servering av afrikansk mat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felles evaluering av arrangementene 
 
Idéen med å skape rom for andre 
arrangementer var å presentere større 
bredde, både i programinnhold, ulike 
arrangører, trekke forskjellige publikums-
grupper og skape nye samarbeidsformer. 
Dette fungerte til en viss grad. Det viste 
seg allikevel vanskelig for disse 
arrangementene å trekke et stort 
publikum. Bortsett fra Hail The Queens og 
Zikalo-konserten var publikums-
oppslutningen på disse arrangementene 
langt under det som var forventet. Dette 
kan ha ulike årsaker. Selv om AHW bidro 
med noe assistanse og promotering av 
arrangementene kan det være at 
arrangører utenfor selve festival-apparatet 
”druknet” i all oppmerksomheten som ble 
viet hovedfestivalen. Det fortonet seg også 
slik at de fleste del-arrangementene var 
drevet av en eller to ildsjeler uten videre 
oppfølging fra andre innen samme 
organisasjon. Dette resulterte i redusert 
evne til å planlegge, promotere og 
gjennomføre arrangementene. Noe av 
grunnen til Hail The Queen’s suksess viste 
seg å ligge dels i at publikum som gjestet 
dette arrangementet i fjor hadde spredd et 
godt rykte og dels i at arrangøren hadde 
jobbet grundig med å selge dette 
arrangementet inn til aktuelle 
publikumsgrupper. Zikalo-konserten ble 
også en suksess fordi de inngikk i en 
ramme hvor arrangøren både hadde 
nødvendige ressurser og tilgang til et 
allerede etablert publikum. 
 
De andre arrangementene led nok noe 
under at de ikke hadde trekkplaster-
artister, at de foregikk på steder som 
målgruppen ikke kjente godt nok til og 
manglende evne til å markedsføre 
agressivt overfor aktuelle publikums-
grupper. Når det gjaldt ”Afrikan Pride” var 
valg av sted, Puls Bar i Dronningens gate – 
hvor det er utstrakt prostitusjons-
virksomhet om kvelden – svært uheldig. 
AHW er allikevel svært takknemlig for den 
entusiasme og samarbeidsvilje som del-
arrangørene viste. Til neste år vil det være 
ønskelig å fortsette de fleste av disse 
aktivitetene, men inkorporere dem bedre i 
selve festival-apparatet gjennom hele 
arbeidsprosessen slik at arrangøren ikke 
blir stående alene. 
 
 
 

Søndag 18. juni 
PRINS & PRINSESSE – Barnefest 
Center For Afrikansk 
Kulturformidling 
Pilestredet 75 C 
Arr.: CAK 
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Profilering 
 
Det har etterhvert blitt veldig mange 
festivaler i Norge, og dette stiller store 
krav til arrangørene. Mange konkurrerer 
om det samme publikummet. ”Synlig-
Usynlig” er avhengige av å ha en profil 
som ikke bare tiltrekker seg én type 
publikum. Den viktigste utfordringen for 
festivalen ligger i å kunne kommunisere 
overfor et bredt, potensielt publikum. I 
denne prosessen spiller mange faktorer 
inn; Å kommunisere tydelig, å fremstå som 
interessant, å klare og henvende seg til et 
publikum som gir respons og å knytte et 
lojalt publikum til seg. Det følgende er en 
oversikt, og evaluering, av de metodene 
AHW har tatt i bruk for å kommunisere 
overfor publikum i forbindelse med årets 
festival. 
 
 
Tema, profil og målgruppe 
 
Tema-t i t t e l en  ”Syn l i g -U s y n l i g ”  b l e  
introdusert under fjorårets festival og det 
ble bestemt at denne tittelen skal følge 
festivalen, ihvertfall i de nærmeste årene. 
Arbeidet med festivalen kan ses som et 
utviklingsprosjekt, hvor arrangøren ønsker 
å bevisstgjøre det norske samfunnet om de 
mange ressurser som finnes innenfor 
afrikansk kultur. Ved å presentere 
scenekunst- og kulturuttrykk av høy 
kvalitet ønsker man samtidig å formidle 
informasjon, synliggjøre talenter og skape 
e t  h ø y e r e  – og mangfoldig – 
bevissthetsnivå om kultur og historie. 
Sålenge afrikanske kulturformidlere vies 
liten oppmerksomhet og får lite 
eksponering i det norske samfunnet vil 
festivalens viktigste oppgave ligge i å 
synliggjøre. 
 
Valget av under-tittelen ”En urban festival 
med fokus på Afrika” har sitt utgangspunkt 
i at festivalen bruker byen som scene og 
plattform. Selve ordet ”urban” har blitt 
svært misbrukt og AHW ønsker ikke å bli 
mistenkt for å kaste seg på en lettvinn 
kulhets-bølge. AHW’s forståelse av ordet er 
assosiasjonen til bykultur og byliv. Byer 
har kinoer, jazzkaféer, kulturscener, 
klubber og konferansesaler, og AHW 
ønsker å innta disse stedene og tilby et 
program som er tilpasset stedene og 
samtidig har et meningsfullt innhold om 
afrikansk kultur og historie. Innenfor 

denne rammen gis det mye rom for å 
eksperimentere med både tradisjonelle og 
moderne uttrykksformer. I forbindelse med 
årets festival ble et banner med festival-
logoen laget. Dette dannet backdrop på 
alle arrangementer og bidro til å 
understreke arrangementenes felles 
identitiet. 
 
Å etablere en ny festival byr på mange 
utfordringer, uansett innhold. Når man i 
tillegg har satt seg som mål å endre 
mange inngrodde forestillinger og 
henvende seg til et ellers kresent publikum 
blir ikke arbeidet akkurat mindre krevende. 
”Synlig-Usynlig” må regnes som en smal 
festival. AHW insisterer allikevel på å ha en 
bred apell, med et variert program og 
gjennomgående høy kvalitet. Med 
arrangementer som ”Hail The Queens”, 
”Indaba”, ”Nommo” og ”Afrika Live” – alle 
arrangementer som ble introdusert under 
fjorårets festival – fikk AHW-sekretariatet 
bekreftelse på at det går an å nå ut til et 
publikum som knytter seg til et spesikt 
arrangement og drar med seg flere neste 
gang. Det at arrangementene er svært 
ulike krever også at AHW klarer å profilere 
seg overfor ulike demografiske grupper. 
Disse målgruppene representerer store 
variasjoner i alder (fra ungdom til 
middelaldrende), interesseområder (fra 
kunstfaglig til allmenn kultur-
innfallsvinkel), sosio-økonomisk status (fra 
arbeidsledig til middelklasse) og 
kulturbakgrunn (etnisitet, bereisthet etc). 
Aldersmessig ligger hovedkjernen i 
publikummet mellom 20 og 40 år. AHW-
sekretariatet mener bestemt at man har 
klart å etablere en fruktbar plattform når 
det gjelder profilering, og at denne kan 
videreutvikles til å nå et enda større 
publikum.     
 
 
Symbolikk, farger og grafikk 
 
Afrikan History Week har etablert Sankofa-
fuglen5 som sitt symbol, og gjengis i selve 
logoen til organisasjonen.  Selv om gult og 
brunt har blitt beholdt som hovedfarger fra 
fjorårets festival, ble det i år brukt flere 

                                                 
5 Et Adinkra-symbol fra Vest-Afrika, med en 
fugl som går fremover og bøyer seg bakover for 
å plukke opp et korn. Betydningen her er at for å 
kunne gå fremover, må man også se seg tilbake 
og ta med seg lærdom fra historien. 
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tilleggsfarger både i promo-materialet og i 
utsmykking av lokaler. Dette skapte et mer 
livlig og moderne uttrykk. Thomas Ajamu 
Prestø fra Voudou Design spilte e n  
vesentlig rolle i å forfriske festivalens 
ansikt utad ved å designe festival-folder, 
plakater og flyers. Årets blikkfang var et 
bilde av en eldre, afrikansk dame6 som 
stirrer direkte på seeren, med en blanding 
av stolthet, kunnskap og utfordring. Bildet 
fungerte godt som blikkfang og kombinert 
med lay-out og fargevalg fremsto dette 
som et både tradisjonsrikt og moderne 
uttrykk. Bilder av artistene ble lagt i en 
gjennomgående bruntone for å 
understreke festivalens historiske budskap. 
Utsmykking av lokalene ble også vektlagt. 
Dette ble gjort på en enkel, men effektfull, 
måte ved bruk av naturelementer, 
belysning, dekor-stoffer og keramiske 
gjenstander. 
 
 
Språk og bevisstgjøring 
 
”Synlig-Usynlig” sjonglerer mellom norsk 
og engelsk som presentasjonsspråk. Det er 
naturlig at engelsk blir fremtredende under 
arrangementer hvor det er gjester og 
artister som ikke forstår norsk. Allikevel, 
AHW har fortsatt å bruke norsk som 
hovedspråk i promo-materiale, intro-
duksjoner fra scenen og i kommunikasjon 
med publikum. Dette ses som viktig, ikke 
minst fordi hensikten med festivalen er å 
skape bevissthet om at afrikansk kultur og 
historie er en del av den norske 
virkeligheten. Det har gjennom mange år 
vært vanlig at afrikanske arrangementer i 
Norge presenteres hovedsaklig på et annet 
europeisk språk, vanligvis engelsk, fransk 
eller portugisisk. AHW ønsker å bidra til at 
afrikansk kultur i Norge også velger å 
utvikle det norske språket og den norske 
diskursen til å omfatte et genuint afrikansk 
uttrykk. AHW registrerer at dette kan virke 
noe uvant – og kanskje fremmedgjørende 
– overfor den godt voksne delen av det 
afrikanske miljøet. Samtidig registreres det 
også at dette står i samsvar – og fremstår 
som mer tilgjengelig – både overfor yngre 
afrikanere og det norske publikummet 
generelt. AHW bidrar også til å skape 
bevissthet om afrikanske tradisjoner ved å 
trekke frem begreper fra afrikansk filosofi 

                                                 
6 Gogo Jane Sizwe, tradisjonell healer fra Sør-
Afrika 

(f.eks. uBuntu, Ma’at, Indaba, Sankofa) og 
navn på personligheter i afrikansk historie. 
Og her ligger mye av kjernen i ”Synlig-
Usynlig”; Å gjøre festivalen tilgjengelig og 
relevant for et generelt publikum og 
samtidig klare å beholde et stolt, genuint, 
rotfestet og fremtidsrettet afrikansk 
uttrykk. 
 
”Synlig-Usynlig” beveger seg i et vanskelig 
grensefelt mellom sofistikert kultur, 
tradisjonelle uttrykk, underholdning, 
kunnskapsformidling og samfunnsutvikling. 
Det er et ambisiøst prosjekt som krever 
stor innsats på mange felter samtidig. Man 
kommer ikke utenom at det er sentralt å gi 
publikum en ”feel-good” opplevelse, men 
festivalen leverer ikke det den lover uten 
at dette kombineres med temaer og 
presentasjonsformer som skaper 
refleksjon. Et viktig tilskudd i denne 
sammenhengen var ”Øyet Som Ser” og at 
det i flere sammenhenger ble fokusert på 
forholdet mellom media og kultur-
forståelse. Festivalen presenterte også 
artister og gjester som tok opp ulike 
temaer i sine framføringer – o g  
sammenlagt skaper dette et bredt tematisk 
spekter, presentert via mange ulike former  
til et sammensatt publikum. 
 
Hvert år velger Afrikan History Week to 
historiske personligheter som festivalens 
beskyttere. ”Synlig-Usynlig” 2006 valgte 
Christian Ernst og Dronning Nzinga. På 
hver sin måte uttrykker de et budskap om 
mot, styrke og rettferdighet. Christian 
Hansen Ernst kom opprinnelig til Norge fra 
Karibien på 1600-tallet. Historien forteller 
at han etter mange års arbeid som tjener 
for Ulrik Fredrik Gyldenløve ble Norges 
første afrikanske embetsmann, som 
postmester, veier, måler og vraker i 
Kragerø. Han ble angivelig drept i et 
sjalusidrama i 1694. Dronning Nzinga (f. 
1583) var en politisk og militær leder i 
dagens Angola. Hun ledet en 30-år lang 
motstandskamp mot europeiske 
slavehandlere. Nzinga ble berømt for sin 
strategiske lederstil, hvor hun tok i bruk 
spissfindige taktikker for å forsvare folkets 
frihet. Hun førte selv hæren ut på 
slagmarkene, til og med etter at hun fylte 
60 år.   
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PR og promo 
 
I 2005 brukte AHW-sekretariatet mye tid 
og ressurser på å promotere festivalen 
gjennom plakater. Dette er tungt, og ofte 
uhensiktsmessig, arbeid. Det er få steder 
man lovlig kan henge opp plakater i Oslo, 
og det er veldig mange som konkurrerer 
om de samme plassene. Plakater henger 
ofte kun i en time før de er overklistret av 
andre plakater. Derfor valgte AHW i år å ha 
bare én festivalplakat og bruke mer 
ressurser på flyers. Følgende promo-
materiale ble produsert til årets festival: 
 

· 2 000 festivalplakater, A2 
· 2 000 flyers – ”Øyet Som Ser”, A6 
· 2 000 flyers – ”Nommo – Ordet 

Som Snakker, A6 
· 2 000 flyers – ”Gateprofeter”, A6 
· 2 000 flyers – ”Afrika Live”, A6 
· 5 000 festivalhefter, 12-sider, 

18x13 cm (CD-cover-størrelse) 
 
I tillegg ble egne flyers trykket opp til 
arrangementene ”Get Up 2 Get Down”, 
”Afrikan Pride” og ”Wise Up, Rise Up” av 
del-arrangørene. Festivalplakaten fungerte 
godt som blikkfang. Den var ment mer for 
å vekke oppsikt og interesse enn å gi 
konkret informasjon om hvert arrange-
ment. Publikum ble henvist til websiden for 
mer informasjon. Det fungerte også bra 
med flyers til de ulike arrangementene. 
Hvert arrangement hadde egne 
koordinatorer som arbeidet spesielt med å 
dele ut flyers til potensielle publikummere. 
De valgte ut byområder og andre 
arrangementer hvor de delte ut flyers. 
Dette skapte både en mer personlig 
kommunikasjon og nådde ut til langt flere. 
 
AHW hadde også en koordinator som 
jobbet med promotering generelt. Denne 
koordinatoren knyttet til seg et street-team 
med unge medarbeidere som hang opp 
plakater og delte ut flyers til alle 
arrangementer. De brukte spesielt 
helgedager og by-arrangementer som 
mulighet til å nå ut til mange samtidig. Det 
var tydelig at mange flere visste om 
arrangementet i år, på bakgrunn av 
positive tilbakemeldinger fra publikum i 
fjor. Det vil være viktig å starte agressiv 
promotering enda tidligere neste år for å 
nå ut til enda flere. 
 
 
 

Annonsering 
 
AHW jobber aktivt med å nå ut til et ikke-
tradisjonelt publikum. Afrikansk scene-
kultur har en tendens til å bli vurdert som 
interessant kun for det publikummet som 
er interessert i ”flerkulturelle uttrykk”. For 
å nå ut til et mer urbant og ungt publikum 
laget AHW en radio-jingle som ble spilt på 
den kommersielle radiostasjonen The 
Voice. Denne stasjonen spiller kommersiell 
Hip-Hop og r&b, er Oslo-basert og 
henvender seg til et ungt publikum. 
Jingelen ble spilt over 10 dager. Den ble 
også spilt på Radio Tellus, som er en 
stasjon knyttet til Anti-Rasistisk Senter. 
”Synlig-Usynlig” fikk også en gunstig 
annonse-avtale med nyhetsmagasinet Ny 
Tid. Den flerkulturelle avisen Utrop ga også 
AHW annonseplass. Dette var spesielt 
hensiktsmessig for å nå ut til voksnere 
publikumsgrupper.  
 
 
Webside 
 
Det ble etablert en webside til fjorårets 
festival, men den var satt sammen i all 
hast på grunn av manglende ressurser. I 
år fikk websiden en ansiktsløftning med 
helt nye løsninger. Arbeidet med å sette 
siden opp tok dessverre lengre tid enn 
ønsket, siden mange artister bekreftet 
svært sent. Websiden fungerte imidlertid 
bra som supplement til andre 
kommunikasjonsmidler (promo-materiale, 
annonser og presse). Både presse og 
publikum benyttet siden aktivt og den 
bidro til å informere om program-innhold 
og artister. I fremtiden vil det være viktig å 
etablere en engelsk versjon av websiden. 
 
 
Media 
 
Årets festival vekket relativt stor interesse 
blant både presse og kringkasting. En 
presse-teaser ble sendt ut i god tid for å 
vekke nysgjerrighet og interesse. Et 
problem som dukket opp når det gjaldt TV 
og radio var at mange magasin-
programmer hadde tatt sommerferie på 
tidspunktet festivalen ble avviklet. I tillegg 
gikk NRK-medarbeider ut i streik like før 
festivalen, og selv om den ble avblåst før 
festivalen var over, ble det lite og ingen 
dekking av arrangementene på 
statskanalene. I sum, AHW 2006 fikk mer 
spalteplass i store aviser enn ifjor, mens 
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fjorårets festival fikk langt mer 
kringkasting, spesielt radio, enn i år.  
 
Et eksempel på hvor vanskelig det er å 
endre den allmenne oppfatningen av hva 
som er afrikansk kultur kan nevnes i 
forbindelse med Dagsavisens oppslag 
”Afrika I Oslo” 8. juni. Her ble hele avisens 
bakside viet AHW. Journalisten hadde bedt 
om å få tilsendt noen bilder og ønsket noe 
som ”ikke var kjedelig”. AHW sendte da et 
utvalg av bilder, med spesiell vekt på 
bilder som viste et moderne, urbant og 
spennende uttrykk. Av 12 innsendte bilder 
var ett av en afrikansk mann med en 
djembe-t romme (h is tor ie for te l l e ren  
Ibrahima Sory Diallo). Selv om det er et 
flott bilde, var dette klart det ”kjedeligste” 
og det mest stereotypt afrikanske. Og det 
var nettopp dette bildet avisen valgte å 
bruke. AHW anser seg for å være tydelig i 
sin profil, men det er fortsatt mye 
uvitenhet om et slikt arrangement, og det 
kan være viktig å holde presentasjons-
møter med utvalgte pressebyråer og 
aktører i media i god tid.  
 
Her følger en oversikt over medier som, i 
større eller mindre grad, dekket deler av 
årets ”Synlig-Usynlig”: 
 
Magasiner 

· Samora 
· Antirasisten 
· Utrop 
· Ny Tid 

 
Aviser 

· Dagsavisen 
· Aftenposten Aften 
· Nettavisen 
· Østkantavisa 

 
TV 

· Oslo TV – TV Norge 
 
Radio 

· P1 Søndagsåpent 
· P1 Dagsnytt 18 
· P1 Østlandssendingen 
· P1 Radio Migrapolis 
· P3 National Rapshow 
· Zulu - Kanal 24 
· Gatemusikk – Kanal 24 
· RadiOrakel 
· Tellus radio 
· Radio Nova 

 
 

Nettaviser 
· Woman 
· Side2/Nettavisen 
· Østkantavisa 
· Kongoi Magazin 
· Aftenposten OsloPuls 
· Utrop 
· Stress 
· Kingside 
· Migrapolis 

 
Hva skjer (nett) 

· Radio Tango 
· Agenda X 
· Aftenposten OsloPuls 
· Nordstrandsblad 
· Birkelunden.no 
· Dagbladet Fredag 
· Det skjer i Oslo 
· Bysiden 
· Groove.no 
· Samspillweb 
· Bra dager 
· International reporter 
· Ungnett 
· Music from Norway 
· Urørt/NRK P3 
· Horisont 
· Etiopiaklubben 
· Du store verden 
· Afrika.no 
· IMDI 
· Musikkweb 
· Viddi 
· Kvasir 
· Oslosurf 
· Høskolen I Oslo 
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Arbeidsstruktur og 
medarbeidere 
 
Til årets festival innvilget Norsk Kulturråd 
støtte til et festival-sekretariat. Dette 
forenklet arbeidsprosessen og gjorde det 
lettere å rekruttere ressurspersoner med 
nødvendig ekspertise. Det gjorde også at 
man kunne fordele konkrete arbeids-
oppgaver på flere personer og ha flere 
prosesser gående samtidig. Medarbeiderne 
møttes jevnlig for oppdateringer og 
informasjon, og holdt kontakt på telefon og 
e-post. Realiteten er allikevel at 
ressurspersoner som har nødvendig 
erfaring og spisskompetanse som regel er 
travelt opptatt med andre arbeidsoppgaver 
gjennom fast arbeid. Det blir for mange 
vanskelig å vie nok tid til arbeidet med 
”Synlig-Usynlig”, spesielt når dette må skje 
etter ordinær arbeidstid og i helger. Som 
ifjor falt uhensiktsmessig mange 
arbeidsoppgaver på medlemmene av selve 
festival-komitéen. Festival-leder Lamisi 
Gurah og kunstnerisk leder Amani 
Olubanjo Buntu arbeidet med festivalen på 
heltid innenfor en 2-måneders periode. 
Selv om medarbeiderne gjorde en 
fantastisk innsats, vil det være nødvendig i 
fremtiden å ha noen flere som kan arbeide 
med festivalen på heltid og at flere kan 
sette av mer tid til forberedelsene på et 
tidligere tidspunkt. Dette forutsetter at 
man kan kompensere flere medarbeididere 
på konkurransedyktig nivå. 
 
Medarbeider-teamet var sammensatt av 
mange ulike yrkesbakgrunner, med 
representasjon fra kulturfag, sosialomsorg, 
pedagogikk, psykologi, økonomi, IT/data, 
journalistikk, utøvende kunst, markeds-
føring og service-nær ing .  Hoved-
medarbeiderne talte 25 personer og hadde 
bakgrunn fra Ghana, Sao Tome, Jamaica, 
Anguilla, Kenya, USA, Eritrea, Etiopia, 
Nigeria, Kapp Verde, Trinidad & Tobago, 
Gambia, Namibia, Syria og Norge. AHW er 
opptatt av å utvikle flere potensielle 
lederkrefter gjennom arbeidsprosessen. 
Med en gjennomsnittsalder på 25 år kan 
man trygt si at festivalens stab besto av 
unge mennesker. Flere av de yngre 
medarbeiderne var med på å arrangere en 
festival av en slik størrelse for første gang, 
og ble med fordi de ønsket å lære. I tillegg 
knyttet medarbeiderne til seg ca. 10 
ungdommer i alderen 18-23 år som bidro i 
mindre ansvarsoppgaver. De unge ble 

veiledet av de eldre, og det foregikk et 
opplæringsprogram underveis. Målet med 
dette var å videreutvikle lederkrefter og 
sørge for at hovedansvaret for festivalen 
kan overtas av nye personer i fremtiden. 
Opplæring ble gitt i vakthold/security, 
promotering, regnskapsføring, artist-
mottakelse/vertskap, event-planlegging og 
program-koordinering. 
 
”Synlig-Usynlig” 2006 ble gjennomført med 
følgende medarbeidere: 
 
 
Festival-komité 
Lamisi Gurah - Festival leder 
Amani Olubanjo Buntu - Kunstnerisk leder 
Amina Mahama - Festival-koordinator 
Christina Skalstad - Assisterende festival-
koordinator 
 
Arrangement-koordinatorer 
Patricia Nonkululeko Howell 
(Åpningsseremoni) 
Steven Waireri (”Afrika Live”) 
Cyle Pollard (“Afrika Live”) 
Hannah Wozene Kvam (“Øyet Som Ser”) 
Rim Ghebremariam (”Nommo – Ordet Som 
Snakker”) 
Sam Chimaobi Ahamba (”Gateprofeter”) 
Zelda Mahama (“Indaba fagseminar”) 
 
PR team 
Elisabeth Norheim - Media-ansvarlig 
Orlene Mitchell - Annonse-salg og 
artistansvarlig 
Armando Silva - Promotion-ansvarlig 
Kim Efosa Søyland - Sponsor-ansvarlig 
 
Spesialister 
Thomas Ajamu Prestø - Grafisk designer 
Juliet Halland - Webmaster og 
artistansvarlig 
Rashid Kwarasey - Vakthold, security og 
eskorte ansvarlig 
Charles Brobbey-Omane - Økonomi-
ansvarlig 
Frank Brobbey-Omane - Økonomi-assistent 
Roselyn Amponso - Dekoratør 
 
Vertskap 
Fatou Sarr - Billettsalg  
Nailoke Shilunga - Billettsalg 
Gloria Owoses - Billettsalg 
Laurie - Kulturbod 
Carina - Backstage 
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I tillegg bidro en rekke frivillige 
medarbeidere i både forberedelse- o g  
gjennomføringsfasen. Flere ungdommer 
deltok også i et opplæringsprogram for å 
lære mer om de ulike aspektene ved 
festival-gjennomføring. 
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Arrangementslokaler 
 
 
AHW har lenge sett det som en fordel å 
kunne avvikle ”Synlig-U s y n l i g ”  i  ett 
arrangementslokale. Å ha alle aktiviteter 
ett sted ville gjort det mulig å utarbeide en 
slags ”festival-stue” som kunne innredes 
og utsmykkes mer tematisk. Man kunne 
også spart ressurser på å jobbe med ett 
teknisk team. Dette har allikevel ikke latt 
seg gjøre. AHW har ikke funnet et lokale 
som egner seg til alle arrangementer og 
sålangt har det fungert bra å spre 
aktivitetene over flere steder. Det har vært 
viktig å velge steder som allerede 
henvender seg til et publikum som det 
konkrete arrangementet også ønsker å nå. 
Det var derfor naturlig å henvende seg til 
Parkteatret Scene på Grunerløkka for de 
mindre konsertene. Stedet fungerte veldig 
bra fordi det rommer opptil 400 
mennesker, men gir en intim atmosfære 
også når det er færre mennesker i lokalet.  
 
Det var naturlig å knytte ”Øyet Som Ser” 
til et allerede eksisterende kino-lokale. 
AHW-sekretariatet hadde en diskusjon på 
om det var mest hensiktsmessig å avvikle 
filmfestivalen på en kommersiell kino eller 
en filmklubb. Filmens Hus ble valgt fordi 
stedet har begge komponenter. 
Institusjonen jobber med film på heltid, 
tiltrekker seg et filminteressert publikum 
og ga sekretariatet gode råd og kontakter 
underveis. Lokalene passet ypperlig til 
både visninger og diskusjoner.  
 
Bruken av Ben’s Kafé i  Filmens Hus til 
åpningsseremonien var også et svært 
heldig valg. Lokalets sentrale beliggenhet, 
dets kulturfaglige tilknytning og kafé-
eierens imøtekommenhet skapte en 
perfekt ramme rundt arrangementet. 
 
AHW-sekretariatet var godt fornøyd med 
Røde Kors Konferansesenter som lokale for 
Indaba-seminaret. I 2005 brukte AHW mye 
tid på å finne et ukonvensjonelt lokale 
(valget falt på Latter på Aker Brygge), og 
selv om det hadde noe for seg viste det 
seg vel så nyttig å bruke et mer 
tradisjonelt konferanselokale. Ikke minst 
fordi Røde Kors har gode tekniske 
fasiliteter og god plass til både plenum og 
gruppe-arbeid.  
 

Symposiumets akademiske profil gjør at 
det er viktig å knytte det fysisk til et sted 
hvor læring står i sentrum. AHW 
samarbeidet med Høgskolen I Oslo ifjor og 
fortsatte i år. Dette samarbeidet gjør også 
at arrangementet lettere når en annen 
publikumsgruppe, spesielt studenter og 
akademikere.  
 
Til konsertene ”Gateprofeter” og ”Afrika 
Live” brukte AHW, i år som ifjor, 
Cosmopolite. Stedet har iløpet av det siste 
året gjennomgått en oppgradering når det 
gjelder teknikk og kapasitet og har, i 
tillegg til sitt gode rykte for internasjonale 
konserter nå blitt anerkjent som nasjonal 
jazz-scene. Men selv om det er et flott 
lokale er det et vanskelig lokale å 
arrangere i, spesielt når målgruppen er 
ungdom. Stedet har en ”voksen profil” og 
knyttes ofte til arrangementer av 
”flerkulturell art”. I tillegg fungerer stedet 
kun når det har et stort publikum. Dette 
var en utfordring når det gjaldt 
”Gateprofeter”, og en fordel når det gjaldt 
”Afrika Live”.  
 
Valget mellom å ha ett festival-lokale og å 
spre det over flere lokaler innebærer ulike 
fordeler og ulemper. Sekretariatet er 
fortsatt innstilt på å forsøke å identifisere 
et lokale som kan fungere for de fleste av 
festivalens aktiviteter. Det kan være et 
interessant forsøk å gjøre om ett lokale til 
en ”festival-stue”.  
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Samarbeidspartnere 
 
 
AHW’s samarbeidspartnere spilte en mer 
konkret rolle under årets festival. Flere av 
dem presenterte egne arrangementer som 
de selv planla og koordinerte. Dette gjaldt 
Afrikan Youth In Norway (AYIN),  Pan 
African Women’s Association (PAWA), 
Association of Ghanaians in Norway 
(AGINO), Tanzanian Association in Norway, 
Vibes Promotion/Groundation Movement, 
Center for Afrikansk Kulturformidling. De 
påtok seg store arbeidsoppgaver og 
gjennomførte arbeidet med stor 
profesjonalitet. Det viste seg imidlertid at, 
bortsett fra ”Hail The Queens” var det 
vanskelig å trekke et tilfredsstillende antall 
publikum. Mange faktorer spilte imidlertid 
inn. Det kan være at disse 
arrangementene, slik det har vist seg med 
de arrangementene AHW har fulgt opp fra 
ifjor, trenger tid på å bli etablert og at de 
etterhvert vil finne et nisje-publikum som 
bidrar til å øke interessen. Det er også 
mulig at arrangementene, selv om de ble 
presentert i sammenheng med festivalens 
øvrige program, falt litt på siden og ikke 
fremsto like tydelig som de andre 
aktivitetene. AHW vil fortsette å se på 
disse spørsmålene sammen med 
samarbeidspartnerne. 
 
Andre samarbeidspartnere bidro som 
fellesarrangører i samarbeid med AHW-
sekretar iatet ,  b l .a.  Lærerutdanningens 
Internasjonale Senter v/Høgskolen I Oslo, 
Nordic Black Theatre og Off The Hook 
Productions. Dette var alle nyttige 
samarbeidsprosjekter som vil fortsette 
også i fremtiden.  
 
Samarbeidet med Off The Hook 
Productions må nevnes spesielt. Off The 
Hook er et event management firma i 
Johannesburg, Sør-Afrika. De søkte om 
støtte til å sende artister til Norge under 
Afrikan History Week gjennom MMINNO, et 
kulturutvekslingsprogram mellom Norge og 
Sør-Afrika. De fikk støtte til å sende to 
artister og en koordinator som oppholdt 
seg i Oslo under hele festivalen. Alle tre 
var ungdommer og deres verts-
organisasjonen var Afrikan Youth In 
Norway. Utvekslingsprogrammet ble kalt 
”Street Prophets” og ble direkte knyttet til 
arrangementet ”Gateprofeter”. Artistene 
bidro med workshops og oppredener i 

samarbeid med andre unge artister  i  
Norge. I tillegg hjalp alle tre til med 
promotering og praktiske oppgaver under 
festivalen. De fleste utenlandske artistene 
AHW inviterer blir i Norge 1-2 dager og får 
liten mulighet til å bli godt kjent med andre 
artister og publikum. ”Street Prophets” 
prosjektet ga de besøkende artistene 
mulighet til å bli bedre kjent med Oslo og 
knytte kontakt med andre artister, både 
gjennom AHW og andre aktører. Dette ga 
en positiv ringvirkning og AHW ser det som 
svært nyttig å kunne videreutvikle slike 
utvekslingsprogrammer i fremtiden. 
 
Generelt vil det i fremtiden være viktig å 
dra inn samarbeidspartnerne så tidlig som 
mulig i planleggingsfasen, slik at de kan 
bidra til å forme festivalen. Dette vil også 
gjøre det lettere å kunne dra nytte av 
hverandres ressurser. AHW ser det som en 
viktig målsetting at flere samarbeids-
partnere trekkes inn på en måte som gjør 
at de også kommer styrket ut av 
prosessen. 
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Oppsummering og 
fremtidsvisjoner 
 
”Synlig-Usynlig” 2006 ble et bevis på at 
AHW går i riktig retning. Organisasjonen 
har lært av både positive og negative 
erfaringer fra fjoråret og lagt opp en 
forbedret arbeidsmodell. Sekretariatet ser 
at festivalen fortsatt er i en utviklingsfase 
og at mye må gjøres for å etablere seg på 
det nivået man ønsker. Og det viktigste i 
denne prosessen er å være lærevillig og ta 
konsekvenser av det man lærer. For årets 
festival var heller ikke unntatt fra 
utfordringer. Enkelte faktorer kunne AHW 
gjøre lite eller ingenting med. At det var 
strålende sol og fint vær var både et 
problem og en fordel. Tidligere erfaringer 
med skiftende vår- og sommervær gjør at 
mennesker flest i Norge ønsker å utnytte 
soldagene mens man har mulighet. Og 
Oslos befolkning foretrekker å sitte på 
utekafé eller dra ut i naturen fremfor å 
sitte inne i et konsert-lokale på slike dager. 
På vårparten er det også mange 
konkurrerende arrangementer, noe som 
gjør at det blir vanskeligere å trekke 
publikum til mindre aktiviteter. I år var nok 
den viktigste ulempen at det var 
innledende runder i VM-fotbal l  under 
festivalen. Og de fleste arrangementene 
ble avviklet mens populære kamper ble 
vist på TV. Dette gjorde at mange 
foretrakk å sitte hjemme eller dra til steder 
hvor de kunne se kampene på storskjerm.  
 
Men det er andre faktorer som AHW kan 
gjøre noe med, og de følgende punktene er 
en oppsummering av endringer og 
prioriteringer man ønsker å vektlegge i 
fremtiden: 
 

· Knytte avviklingen av festivalen til 
en betydningsfull dato; 25. mai 
markerer etableringen av 
Organization of African Unity i 
1963 og ses som en aktuell dato.  

· Booking og bekreftelse av artister 
og arrangementslokaler må være 
klart i desember/januar forut for 
festivalen. 

· Promotering og første presse-runde 
må starte minst tre måneder i 
forveien 

· Samarbeidspartnere må trekkes 
inn tidlig i planleggingsprosessen 

· Rekruttering av flere medarbeidere 
som kan jobbe full tid og/eller som 

kan bidra fra et tidlig tidspunkt i 
planleggingen 

· Trekke inn flere strategiske 
samarbeidspartnere innenfor 
begrensede områder, f.eks. 
promotering av et arrangement 

· Beholde festival-aktivitetene slik de 
er nå, utvide med dans/teater, 
friluftsarrangement og legge opp 
åpnings- o g  
avs lutn ingsseremoniene som 
events på kvelden 

· Booke noen flere headliner-artister, 
samtidig som man beholder fokus 
på ”up-and-coming” artister 

· Legge mer vekt på utviklingsdelen 
av festivalen; Artists in Residence 
programmer, utvekslingsprosjekter 
og opplæring av medarbeidere 

· Fortsette arbeidet med å inkludere 
flere artister basert i Norden 

· Invitere en ekstern evaluator til å 
følge og evaluere neste års festival 

 
Responsen fra publikum, artister og gjester 
har bekreftet at ”Synlig-Usynlig” er en 
viktig festival, og at det stadig er fler som 
får øynene opp for dette. I år tiltrakk 
arrangementene et enda bredere publikum 
enn fjoråret, både når det gjaldt alder og 
bakgrunn. Festivalen bidrar utvilsomt til 
synliggjøring, bevisstgjøring, refleksjon og 
styrking. Dette har ikke bare kortvarige, 
positive effekter for de som er tilstede på 
et gitt arrangement, men bidrar også til at 
det norske samfunnet utvikler seg i en 
riktigere og mer balansert retning. 
Festivalen har ringvirkninger langt utover 
de som er direkte involvert og det blir lagt 
merke til at ”Synlig-Usynlig” etablerer seg 
som et vitamintilskudd i norsk 
festivalsammenheng.  
 
Økonomisk sto ”Synlig-Usynlig” sterkere i 
år enn fjoråret. Først og fremst grunnet at 
det var avsatt spesifikke midler til driften 
av et festival-sekretariat. Dette sikret at 
AHW kunne gi en viss økonomisk 
kompensasjon for arbeidet til de fleste som 
var involvert i planleggingen og gjennom-
føringen. Sekretariatet hadde også noe 
mer midler til rådighet når det gjaldt 
arrangementer i år, noe som gjorde det 
lettere å sette sammen et variert og 
kvalitativt program. Samtidig er det viktig 
å understreke at årets festival ble en 
suksess først og fremst på grunn av 
goodwill fra medarbeidere, samarbeids-
partnere og artister. Alle utførte arbeid og 
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oppdrag for beløp langt under verdien de 
representerer. Dette bør ikke være 
normen. Mange av de større arbeids-
oppgavene falt på noen få, og det er 
uholdbart å basere seg på at festivalen kan 
overleve slik. ”Synlig-Usynlig” er i ferd 
med å vokse til å bli et relativt stort 
arrangement og for å gjennomføre 
festivalen på en forsvarlig måte er et 
forholdsmessig økonomisk grunnlag 
nødvendig. Sekretariatet har merket seg at 
selv om festivalen har blitt møtt med endel 
skepsis fra det mer ”etablerte” kultur-
Norge er slike holdninger allerede iferd 
med å løsne noe opp. Festivalens 
programinnhold og medarbeidernes 
kompetansenivå oppnår respekt og 
anseelse. Det er å håpe at norske – og 
nordiske – kulturinstitusjoner i stadig 
større grad innser nødvendigheten av å 
støtte Afrikan History Week. Man kan ikke 
snakke om et reelt flerkulturelt samfunn 
før institusjoner som AHW innrømmes en 
status på lik linje med andre viktige 
festivaler og institusjoner. Arbeidet som 
utføres av organisasjonen er unikt og 
bidrar til både kunstnerisk og faglig 
utvikling – en prosess som er en nødvendig 
premiss for et likeverdig og balansert 
samfunn.  
 
En av de viktigste målsettingene for 
arbeidet videre er å fortsette – og utvide – 
utviklingskomponenentene i festivalen. 
AHW ønsker å knytte utvikling av artister, 
kunstneriske uttrykk og nye samarbeidsf-
ormer til alle arrangementene. Inkludert i 
dette er å utfordre artister til å presentere 
spesialskrevet materiale, invitere ulike 
artister til å utvikle nye uttrykk gjennom 
samspill og samarbeid, utarbeide fore-
stillinger over tid, utvekslings-programmer 
med artister og medarbeidere, samarbeid 
med andre festivaler og å skape en enda 
mer direkte kontakt mellom artister, 
foredragsholdere og publikum. Dette siste 
poenget er spesielt viktig, siden AHW også 
ønsker å inspirere og oppfordre nye 
artister til å utvikle talentene sine. På 
denne måten vil AHW fortsette å bidra til 
at murer rives og nye arenaer oppstår 
innenfor kunst- og kulturutviklingen i 
Norge.  
 
 
 
 
 
 

I introduksjonen av denne rapporten ble 
det nevnt at årets målsettinger dreide seg 
om videreutvikling, apell, kompetanse, 
lederkrefter, eksponering, samarbeids-
partnere og kvalitet. AHW-sekretariatet 
mener bestemt å ha scoret på alle punkter, 
men innser også at festivalen skal nå enda 
høyere. For å gjøre det trengs det først og 
fremst et forsvarlig budsjett som kan legge 
det økonomiske grunnlaget for en 
forsvarlig planleggings- og gjennom-
føringsprosess. Et bedre økonomisk 
grunnlag gjør at man kan rekruttere med-
arbeidere på et tidlig tidspunkt, sette 
sammen et solid program og markedsføre 
festivalen slik at den apellerer til langt 
flere. 
 
Afrikan History Week startet ut med høye 
ambisjoner og vil fortsette å være både 
ambisiøse og fremtidsrettede. På veien mot 
et enda bedre samfunn vil AHW fortsette å 
påta seg en viktig rolle; Å synliggjøre noe 
av det som hittil har vært usynlig. 
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Festivalprogram 
 
AFRIKAN HISTORY WEEK 

“Synlig-Usynlig” 2006  
 
 

Fredag 9. juni - kl. 20.00 – GET DOWN 2 GET UP  
Youth Party. Parkteatret Scene. Olaf Ryes pl. 11 
Kr. 60,-  Arr.: Afrikan Youth In Norway 

 
Lørdag 10. og søndag 11. juni - hele dagen – 
ØYET SOM SER  

Filmfestival. Gjester: Haile Gerima (ETH), Carl Proctor 
(NO) og Brother Andrew Mohammad (UK). Filmens 
Hus. Dronningens gt. 16 

Filmer: Amandla!, Lumumba, Sankofa, Scandinavian 
Cannibals, 500 Years Later 
 

Lørdag 10. juni, kl. 20.00 – AFRIKAN PRIDE 
Afrikansk Kulturkveld. Puls Bar. Dronningens gt. 22. 
Kr. 100,-  Arr.: Afrikansk Samarbeidskomité  

 
Søndag 11. juni, kl. 20.00 – HAIL THE QUEENS 
Afrikansk kvinnekulturkveld. Parkteatret Scene. Olaf 

Ryes pl. 11. 
Artister: Kat Francois (UK), Amina (NO), Queendom 

(NO), Haddy N’jie (NO) 
Gratis inngang. Arr.: Afrikan Youth In Norway 
 

Mandag 12. juni, kl. 08.30 – INDABA 
Fagseminar. Røde Kors Konferansesenter. Hausmanns 
gt. 7. 

Talere: Rosemary Campbell (UK), Twilight Bey 
(USA/UK), Moses Kuvoame (NO), Thomas Ajamu Prestø 
(NO) 

Kr. 600,-  Arr. i samarbeid med Afrikan Youth In 
Norway   
 

Mandag 12. juni, kl. 18.00 – THE AFRIKAN IMAGE 
Symposium. Auditorium P168, Høgskolen I Oslo, 
Pilestredet 48. 

Talere: Ferkah Ahenkorah (NO), Asta Busingye 
Lydersen (NO), Lamisi Gurah (NO), Carl Proctor (NO), 
Andrew Mohammad (UK), Bongani Mahlangu (ZA) 

Gratis inngang. Arr. i samarbeid med 
Lærerutdanningens Internasjonale Senter (LINS) ved 
HIO  

 
Tirsdag 13. juni, kl. 18.00 – NOMMO; HOW TO 
WRITE RIGHT 

Workshop. X-Ray Ungdomskulturhus. Brenneriveien.  
Veiledere: Benji Reid (UK), Zubz (ZIM/ZA) 
Gratis inngang. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
Onsdag 14. juni, kl. 20.00 – NOMMO LIVE 

Performance Poetry. Parkteatret Scene. Olaf Ryes pl. 
11. 
Artister: Benji Reid (UK), Adelheid Eshitok Seyfarth 

(NO), Wozene (NO), Rim (NO), Nasibu Mwanukuzi 
(NO), Ibrahima Sory Diallo (DK) 
Inngang: Kr. 80,- 

 
Torsdag 15. juni, kl. 19.00 – GATEPROFETER 
SUMMIT 

Hip-Hop debatt. Parkteatret Scene. Olaf Ryes pl. 11. 
Panelister: Paris (US), Benji Reid (UK), Rainbow (ZA), 

Onele Ludidi (ZA), Yosef (NO)  
Gratis inngang 
 

Torsdag 15. juni, kl. 21.30 – WISE UP, RISE UP 
Roots Reggae Night. Parkteatret Scene. Olaf Ryes pl. 
11. 

DJs og live show med Groundation Movement  
Inngang: kr. 50,-  Arr.: Vibes Promotion 
 

Torsdag 15. juni, kl. 21.00 – ZIKALO LIVE 
Konsert. Teaterbåten MS Innvik. Kaiskur 49, Bjørvika 
(bak Havnelageret).  

Inngang: Kr. 80,-  Arr.: Samspill 
 
Fredag 16. juni, kl. 21.00 – GATEPROFETER LIVE 

HipHop konsert. Cosmopolite. Møllergata 26.  
Artister: Paris (US), Zubz (ZIM/ZA), Rainbow (ZA), 
Danny Boy (NO) 

Inngang: Kr. 150,-  Arr. i samarbeid med R.I.S.E. 
Norway og Off The Hook Productions  
 

Lørdag 17. juni, kl. 21.00 – AFRIKA LIVE 
Afri-Soul konsert. Cosmopolite. Møllergata 26.  
Vokalister: Sofian (NO), Jaqee (SE), Noora (NO), Vera 

Americo (NO), Jackson Kaujeua (NO)  
Band: Henry Bwire, Cesar Bolly, Uriel Seri, Khalid 
Younis, Mouctar Doumboya, Dennis Otone, Ras Steven, 

Brotha Buntu.  
Inngang: Kr. 80,- 
 

Søndag 18. juni, kl. 14.00 – PRINS & PRINSESSE 
Barnefest. Center for Afrikansk Kulturformidling. 
Pilestredet 75 C.  

Inngang: Kr. 30,- (barn), kr. 50,- (voksne), kr. 150,- 
(familie inntil 5 pers). Arr.: CAK 
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