GRATIS WORKSHOP
MED RAPPERE FRA GAZA i 2013
RAPOLITICS tilbyder sammen med Globale Gymnasier og Skoletjenesten gratis workshopforløb til gymnasier, der har lyst til at beskæftige sig med Palæstina på en kreativ
måde!
Rap i Palæstina er mere end vred, politisk rap, der angriber besættelse, undertrykkelse og krig. Den er noget nær en social bevægelse, der forsøger at hjælpe ungdommen
med at skabe sig en fremtid. Der rappers på arabisk og lidt engelsk på beats krydret
med traditionelle instrumenter fra regionen. De to inviterede rappere fra Gaza vil
sammen med uddannede RAPOLITICS-coaches facilitere et inddragende, dynamisk og
kreativt forløb for jeres elever. Læs mere om projektet
Vi tilbyder tre pakker, som man enten kan sætte sammen til et forløb eller vælge
enkeltvis. Vi aftaler hvor mange timer et forløb skal være afhængigt af jeres behov
og vores kapacitet. Forløbet skal afvikles næste år mellem uge 9 og uge 16.

Unge i
Palæstina

Dette forløb er designet til samfundsfag. Israel-Palæstina
konflikten behandles med udgangspunkt i aktuelle begivenheder
og rappernes egne historie og øjenvidneberetninger - med
dertilhørende undervisningsmateriale om unge i Palæstina.
Gennem oplæg, video og dialoglege udvides elevernes forståelse
af konflikten.

Revolutionær
Rap & Music
Freedom Day

Dette forløb er designet til musikfag. Emner såsom
ytringsfrihed, revolutionær rap og musikalsk integritet
behandles i et forløb, hvor eleverne bliver introduceret for
revolutionær rap fra Palæstina gennem videoer, historier og
dialog. De får desuden mulighed for at skrive deres egne
tekster. Forløbet lægger op til at fejre Music Freedom Day.

Fællestime
for hele
gymnasiet

Vi rykker ud med rapperne fra Gaza og en håndfuld RAPOLITICScoaches med oplæg, debat og optræden. Hvis der er tid, kan vi
også facilitere en mini-workshop, hvor eleverne sammen skal
skrive en rap tekst og optræde for de andre!

Kontakt Lucas for mere info: lucas@rapolitics.org / 42391749 / www.rapolitics.org
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