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FOR 30. GANG I RAMTEN SKOV! 
I år er det 30 år siden at de første trommer og et par krøllede hippier fandt vej til Ramten skov og intet-
anende lagde grundstenene til det der i dag er vores store og velorganiserede lejr. 30 år hvor lejren er vokset 
i omfang og vokset sig fast i alle os, der nærmest er afhængige af denne helt unikke uge i ramten skov.  
Nogle kommer her for 20. gang og deres børn er nærmest vokset op med lejren - andre aner dårligt, hvad 
de har indladt sig på. Men fælles for os er, at vi står foran endnu en magisk forunderlig, livgivende og lærerig 
sommerlejr. En unik uge hvor vi mødes mest om dansen og trommerne under en forhåbentligt bagende sol. 
Så velkommen  for 30. gang til alle - nye som gamle. 

Utamadunilejren arrangeres af Utamaduni Kulturforening og planlægges af en arrangørgruppe på ca. 75 
personer, som er fordelt på arbejdsområder. Alle områderne er selv ansvarlige for planlægning af arbejde 
og økonomi, med ansvar over for resten af arrangørerne og bestyrelsen. På lejren får vi desuden hjælp af 
omkring 60 gratister, der påtager sig ”job” inden for alle områder. 
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PARKERING:
Følg anvisningerne nøje og parkér kun, hvor der 
er P-skilt! Husk altid at respektere, at der skal være 
5 m. fri redningsvej overalt. HUSK DER KAN IKKE 
PARKERES PÅ KERAMIKGÅRDENS P-PLADS!

FØRSTE STOP: INFO’EN!
Tjek ind i Info’en med det samme! Her melder du 
allerførst din ankomst og tilmelder dig én stor 
og to små tjanser i løbet af ugen, samt skriver dig 
på en nedpakningstjans, som foregår lørdag og 
søndag efter lejren. Husk at unge på 15-17 år også 
skal deltage på tjanserne. Mht. “baglejren” så er 
der masser af muligheder for at give en hånd med, 
også selv om du skal hjem lørdag over middag.  
Vi har brug for al den hjælp, vi kan få. 

TELTSLAGNING
Telte kan kun opsættes efter anvisning fra plads-
mændene; sæt kun telt op på de afmærkede telt-
områder, og respektér brandvejene mellem dem. 
Telte uden for disse områder, eller på brandvejen 
vil blive flyttet. Er du i tvivl, så søg endelig  

vejledning i pladsmandsteltet, lige ved siden af 
Infoen. Har I mere end ét telt med skal de være 
små. Og er teltet stort, må hele familien under ét 
tag. Der er på festpladsen opsat to fælles sovetelte. 
Under opbygningsdagene flyttes ubeboede telte. 
Vis hensyn og nyd det!

RYGNING OG BRANDFARE
På grund af brandfare er der ikke mulighed for  
åben ild! Der ryges KUN på området kaldet  
“Tobacco Beach” dvs. under “Hatten”og i området 
lige omkring baren. Brug altid askebæger.

AL RYGNING OG ÅBEN ILD I TELTOMRÅDET OG I 
SKOVEN OMKRING - ER STRENGT FORBUDT OG 
MEDFØRER BORTVISNING!

Der er også efterhånden brug for flere arrangører, 
-så har du en arrangørspire i maven, så snak med 
dem der er på det ansvarsområde, hvor du kunne 
tænke dig at være. Arrangører deltager i min. 3 
årlige møder på Djursland og skal være på hele 
lejren, inkl. enten forlejr eller baglejr. 

KONTAKTER TIL BESTYRELSEN:
bestyrelsen@utamaduni.dk 

KONTAKT TIL LEJREN:
info@utamaduni.dk

Bestyrelsen:
Formand: Christoph Ridder
Næstformand: Mads Bischoff
Kasserer: Sanne Ntemi
Medlemmer: Astrid Strunk, Lone Strunk.
Suppleanter:
Mette Lotus (kassemester), Svenn Strunk, 
Rex Jensen, Trine Ørgaard Jensen, 
Anton Grønne Kühl og Maja Krüger.

INFO OM LEJR:
LONE STRUNK  TLF. 29 20 40 63

TJEK: www.utamaduni.dk



 

Årets gæstelære fra Tanzania

MARTINA THOMAS

Utamaduni lejrens gæst fra Sukumaland 2012 er 
Martina Thomas. Martina var gæstelærer på lejren 
i 2005 og 2002. Hun er en fantastisk dygtig danser, 
sanger og trommeslager og en karismatisk leder af 
gruppen Buyegu (’Glæde’) i Kisesa. Hun er en meget 
alsidig danser, der bevæger sig fra den ene stilart 
til den anden og er dermed en oplagt gæst til årets 
lejr, hvor vi i forbindelse med det 30 års jubilæum 
gerne vil genopfriske nogle af de mange forskellige 
dejlige danse og dansestilarter, vi har haft på lejren 
gennem tiden. 

Glæd jer til at opleve en kvindelig danseleder fuld 
af energi og varme, der når ned på bagerste række 
og ud i hver en krog af danseflokken. Og glæd jer til 
at se og lære af en sublim danser og underviser.

Hvis du har nogle ideer eller steder, gruppen kunne 
komme forbi, så vil vi meget gerne høre fra jer.
Kontakt: Maja Krüger Thomsen 
På: maja@utamaduni.dk

Energi og glæde - så er det

ELIZA
Eliza underviser med stor glæde og energi og 
formår at få alle med i sin undervisning! Eliza 
er til daglig kandidatstuderende med sang, 
dans og spil (SDS) og rytmisk sang på Det Jyske 
Musikkonservatorium. 

Siden barnsben har hun danset alt fra streetdance 
til moderne og step, men blev for seks år siden bidt 
af den vestafrikanske dans. Siden da har hun rejst 
i både Guinea, Senegal og Mali for at fordybe sig i 
deres danse- og musiktradition. 

Hun har også mod-
taget undervisning 
i Sverige og New 
York hos nogle af 
de største dansere 
fra Vestafrika og er 
aktiv i grupperne 
Wood’n’Skin og Oja. 

Igen i år får vi besøg af 

NABY OG FAKOLY 
BANGOURA 
Naby og Fakoly Bangoura underviser i traditionel-
le rytmer og sange fra Vestafrika. Naby er kendt for 
en undervisning præget af præcision, tydelighed 
og tålmodighed. I år skal hans workshop primært 
være ”Dundans” en dans, hvor man danser og spil-
ler på tromme samtidig. 
Fakoly kommer også og skal spille akkompagne-
ment til Eliza sammen med Naby. Et altid super 
glædeligt gensyn med dem. 
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TJEKLISTE 
Særligt gode ting at medbringe:

- en dansestok  

-  din tromme ell. andet instrument

- personligt vaskegrej/ekstra håndklæder 

- fotos til konkurrencen 

- gummistøvler 

- et lunt aftentæppe/varmt tøj 

- Evt. børnehøreværn/ørepropper

HUSK OGSÅ 
Alle på lejren, også arrangører, 

hjælpere og gæster skal have 

bånd om håndleddet... det får man 

når man har tjekket ind i INFO.

 

I INFO kan man købe små sager  

fra frimærker til ørepropper.

Der kan handles alskens andet i 

dukaen. Nusu nusu er lejrens nye 

tiltag - skøn genbrugsbiks hvor 

du f.eks kan købe en ekstra trøje,

en regnbuks eller andre sjove sager.

Mere om det længere fremme.

Husk at jo større og flere telte  

i medbringer - des færre kan  

få en teltplads!

OG  HUNDE KAN IKKE KOMME MED...

ADVARSEL!
SØEN ER ET TØRVESKÆR MED 
STILLESTÅENDE VAND, DER MÅ 
IKKE BADES ELLER LEGES!
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Det hele startede i 1973, da ca. 30 tanzanianske 
bønder fra Sukuma-stammen i det nordvestlige 
Tanzania besøgte Moesgård Museum. De var 
inviteret af lektor Skott og U-landsfonden af 
1962 til at demonstrere traditionelle danse og 
håndværk. Besøget gjorde så stort et indtryk på 
nogle musikere og teaterfolk fra Djursland, at de 
i 1977 rejste til Sukumaland. Her deltog flere  
mennesker, der stadig er aktive i vores lejr. 
 
Flere blev så fascinerede af afrikanernes måde 
at tromme og danse på, at de gik i lære. Ved 
gentagne besøg hos hinanden opstod indbyrdes 
forståelse, venskab og respekt - det er lejrens 
menneskelige baggrund. 
 
Der var også et mere praktisk udadvendt enga-
gement. Vi begyndte nemlig at turnere i hele 
Danmark med sange, danse, trommespil, fortæl-
ling, håndværk, hyttebygning, m.m. og blev et 
farverigt indslag i mange U-landssammenhænge 
på skoler, højskoler o.lign.  
Interessen spredte sig, dansegrupper opstod, og 
alle disse folk havde lyst til at samles. Det gjorde 
de i en forlænget weekend i 1983 på den aller-
første danselejr, der samlede ca. 70 deltagere. 
Den fandt sted på Keramikgården i Ramten Skov, 
hvor lejren hver sommer har været lige siden, og 
hvor i øvrigt djurske kollektivister og andet godt-
folk op gennem halvfjerdserne havde holdt deres 
sommerlejre. 

Utamadunilejren voksede og praktisk hjælp blev 
nødvendig. En større flok af lokale kollektivister 
trådte til med hjælp omkring de mange praktiske 
ting på lejren. 
Således gik det til, at den nuværende Utamaduni 
Kulturforening opstod. Lejren er vokset fra 70 
til 600 mennesker, hvor ca. 75 arrangører og 60 
undervisere og gratister sørger for, at alle de 
praktiske ting fungerer. 

Resultatet er en fantastisk velorganiseret lejr, 
som vi er meget stolte over. 

Det er de mange hænders arbejde, som bliver til 
én stor, fælles oplevelse, vi gerne vil fejre sam-
men med jer igen i år. 
 
Hvert år har vi haft gæstelærere fra Sukuma-
land, flere har slået sig ned i Danmark, og deres 
medvirken på lejren har i allerhøjeste grad 
været med til at skabe den stemning, der gør, 
at vi ”gamle” for 30. gang stadigvæk er glade 
for at kunne indbyde til endnu en fantastisk 
Utamadunilejr. 
 
Udover lejrene har foreningen i de sidste mange 
år primært beskæftiget sig med udviklingspro-
jekter som f.eks. renovering og opstilling af 
majsmøller i både Sukumaland og hos masaierne 
i Ngorongoro-området, samt undervisning og 
uddeling af malariamedicin i Senegal m.m.

HISTORISK BAGGRUND
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Der er 5 dage med undervisning, startende søndag 
og afsluttende med Åbent Hus og danseopvisning 
m.m. fredag aften. Alle formiddage er der fælles 
opvarmning og workshop på den store plads 
under ledelse af vore inviterede kulturgæster med 
opbakning fra de øvrige undervisere. Hver dag til 
fællesmødet annonceres eftermiddagens work-
shopprogram med små smagsprøver. 
Hver blok inderholder flere workshops og der er 
fællesdans i timen før aftensmad. Der er ingen 

forhåndstilmelding, men man deltager altid i den 
samme workshop, når workshopsne i blok A eller 
B gentages senere på ugen.  
Det endelige overblik over, hvilke workshops og 
hvilke undervisere, vi er i år, bliver først skabt, når vi 
mødes på lejren. Om aftenen (ikke efter kl. 24) og 
i den øvrige tid  er alle velkomne til at starte deres 
egne workshops eller lokke til ”knald-ud”. Husk at 
der er trommefri time under fællesmødet, aftens-
maden og historiefortællingen.

HORNET ER SIGNAL TIL SAMLING!
Hver dag er der FÆLLESMØDE kl. 12.30 under “Hatten”. Her samles vi for at modtage fælles beskeder, se 
præsentation af de forskellige workshops, høre om dagens program osv. De, der af forskellige grunde 
ikke kan deltage, fordi de f.eks. laver mad eller vasker op, skal selvfølgelig beherske deres lyd-udfoldelser, 
mens mødet står på. Fællesmødet starter “den trommefrie pause” der varer indtil den store trommework-
shop starter. Eftermiddagens blok af workshops starter kl.15. Se hele ugeprogrammet på de næste sider.

Skak, kager og hygge i Kagefeen 

UNDERVISNINGSPROGRAMMET
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UGEPROGRAM MED  FORBEHOLD FOR  AT  ALT  IØVRIGT KAN  SKE... UTAMADUNILEJREN

LØRDAG TID SØNDAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG D. 28/7

             F Æ L L E S M Ø D E  /  T R O M M E F R I  P A U S E   /  H I S T O R I E F O R T Æ L L I N G

                T R O M M E P A U S E  /  A F T E N S M A D  N Å R  K L O K K E N  R I N G E R

MOKOST START MOKOST START MOKOST START MOKOST START MOKOST START MOKOST START
Intro og opvarmning Opvarmning Opvarmning Opvarmning Opvarmning Sen opvarmning 10.30
Grundbevægelser m. Jytte Grundbevægelser m. Jytte Grundbevægelser m. Jytte Grundbevægelser m. Jytte Grundbevægelser m. Jytte Grundbevægelser m. Jytte
Utamaduni Vest Utamaduni Vest Utamaduni Yuroba
Børnedans 3-7 år Børnedans 3-7 år Børnedans 3-7 år Børnedans 3-7 år Børnedans 3-7 år Børnedans 3-7 år
Børnetrommer/tumpedans Børnetrommer Børnetrommer/tumpedans Børnetrommer Børnetrommer/tumpedans Børnetrommer
MOKOST SLUT MOKOST SLUT MOKOST SLUT MOKOST SLUT MOKOST SLUT MOKOST SLUT

Workshop A Workshop B HKOFM Workshop A Workshop B
Vest Sang Vest Vest Sang 
Øst Øst  Øst Øst 
Øst trommer Hans Martin CEREMONI Øst trommer Hans Martin
Begynderhakkedans Begynderhakkedans  Begynderhakkedans Begynderhakkedans
Børnedans 8-12 år Børnedans 8-12 år  Børnedans 8-12 år Børnedans 8-12 år Børnedans 8-12 år
Ungedans 13-17 år Ungedans 13-17 år  Ungedans 13-17 år Ungedans 13-17 år
Master Sukuma drums Master Sukuma drums  Master Sukuma drums Master Sukuma drums
HKOFM HKOFM   HKOFM FODBOLDKAMP
Vest trommer Vest trommer Master Sukuma drums Vest trommer 

Sang Sang Sang Sang Jubilæums knald ud
Knald ud Vest              Søren Brynjolf Safarishow HKOFM Gruppeshows - og “lejrens egen” fest
 + Knald ud + Knald ud 

   8.00

 9.00  - 9.30

 9.30  - 10.30

 10.15 - 11.45

10.00  - 10.30

11.00  -  12.00

   12.30

 12.30 - 13.15

 13.30 - 15.00

15.30  - 16.30

 17.00 - 17.30

 

 Ca. 18.30 

 20.00 - 24.00 

ANKOMST 
til pladsen

ca.19.00  
AFTENSMAD  

ca.20.00 
FÆLLES  
SAMLING & 
VELKOMST

HKOFM =
Hold Kæft :-)
og følg med..!

TROMMERNE
GÅR I SENG
HVER AFTEN
KL. 24.00! 
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UGEPROGRAM MED  FORBEHOLD FOR  AT  ALT  IØVRIGT KAN  SKE... UTAMADUNILEJREN

LØRDAG TID SØNDAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG D. 28/7

ca. 9.00  
MOKOST START 

FÆLLES OP- 
RYDNING OG  
NEDPAKNING  
AF PLADSEN! 

  Allerede når du  
chekker ind skal  
du skrive dig på  
et område, hvor  
du kan deltage i  
nedpakningen. 
Man kan også 
tilbyde sin hjælp til 
pladsmændene, der  
har meget at se til  
i nedpakningsfasen.

             F Æ L L E S M Ø D E  /  T R O M M E F R I  P A U S E   /  H I S T O R I E F O R T Æ L L I N G

                T R O M M E P A U S E  /  A F T E N S M A D  N Å R  K L O K K E N  R I N G E R

MOKOST START MOKOST START MOKOST START MOKOST START MOKOST START MOKOST START
Intro og opvarmning Opvarmning Opvarmning Opvarmning Opvarmning Sen opvarmning 10.30
Grundbevægelser m. Jytte Grundbevægelser m. Jytte Grundbevægelser m. Jytte Grundbevægelser m. Jytte Grundbevægelser m. Jytte Grundbevægelser m. Jytte
Utamaduni Vest Utamaduni Vest Utamaduni Yuroba
Børnedans 3-7 år Børnedans 3-7 år Børnedans 3-7 år Børnedans 3-7 år Børnedans 3-7 år Børnedans 3-7 år
Børnetrommer/tumpedans Børnetrommer Børnetrommer/tumpedans Børnetrommer Børnetrommer/tumpedans Børnetrommer
MOKOST SLUT MOKOST SLUT MOKOST SLUT MOKOST SLUT MOKOST SLUT MOKOST SLUT

Workshop A Workshop B HKOFM Workshop A Workshop B
Vest Sang Vest Vest Sang 
Øst Øst  Øst Øst 
Øst trommer Hans Martin CEREMONI Øst trommer Hans Martin
Begynderhakkedans Begynderhakkedans  Begynderhakkedans Begynderhakkedans
Børnedans 8-12 år Børnedans 8-12 år  Børnedans 8-12 år Børnedans 8-12 år Børnedans 8-12 år
Ungedans 13-17 år Ungedans 13-17 år  Ungedans 13-17 år Ungedans 13-17 år
Master Sukuma drums Master Sukuma drums  Master Sukuma drums Master Sukuma drums
HKOFM HKOFM   HKOFM FODBOLDKAMP
Vest trommer Vest trommer Master Sukuma drums Vest trommer 

Sang Sang Sang Sang Jubilæums knald ud
Knald ud Vest              Søren Brynjolf Safarishow HKOFM Gruppeshows - og “lejrens egen” fest
 + Knald ud + Knald ud 

ÅBEN “MARK”
Opvisning af udvalgte 

workshops og 
gruppeshows fra kl. 14 

+ PACHANGA

Blandet underholdning i 
løbet af aftenen.

 
Det skønne frie initiativ 

kan udfoldes.

Live musik med bla. 
All Stars og

løbende servering  
af aftensmad
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BØRNETELTET
- alt andet end en pasningsordning, men et tilbud 
til børn og forældre. Her er hyggekrog med tegne-
serier, farver, papir og spil til fri afbenyttelse. 
Under lejrens danseworkshops sættes forskellige 
aktiviteter i gang, hvor forældre kan deltage med 
deres børn. Er børnene store nok til selv at klippe, 
save eller hamre, er det OK, at forældrene går ud 
at danse imens. Lad fantasien få frit løb i vores træ-
værksted, lav dine egne dukker og leg med dem i 
vores dukkekrog, mal, filt, lav legetøj af genbrugs-
materialer (INGEN VÅBEN!) og meget mere... Vi har 
brug for masser af plasticlåg- og bøtter fra film, 
piller el. lign., så tag endelig ”affaldsposen” med på 
lejr til os. (Blikdåser og glas samt div. restaffald kan 
vi ikke bruge). Anders fortæller historier hver dag 
og hidkalder alle børnene med sin fløjte.
 
PLADSMÆNDENE
Pladsmandsteltet er lejrens værkstedsbase og om 
dette punkt drejer hele lejrens praktiske akse - her 
hentes en elpære, eller den nye rulle med høst-
bindegarn, her kapres en handyman og her finder 
man pæleboret og... de hyggeligste pauser! HUSK 
at søge hjælp her, hvis du er i tvivl om hvor dit telt 
skal stå. 
 
FØRSTEHJÆLPSTELT
I lejrens 1. hjælpstelt kan du henvende dig med 
både store og små skader. Vi har plaster, forbin-
dinger, kolde pakninger og sårrensningsmidler 
så medbring ikke din forbindingskasse, men selv-
følgelig din egen medicin. Der kan være mange 
hvepse, så husk din antihistamin hvis du er over-
følsom. Vi har IKKE solcreme og myggebalsam, 
det skal du selv medbringe. Hvis du er læge, så 
tag din receptblok med på lejr og kom også og 
sig goddag til os! 

UTAMADUNI GENBRUG: NUSU NUSU
Igen i år slår vi teltdugene til side for varmen og en 
god gang kommissions genbrugs. Medbring dine 
mest særlige sager til salg, det skal være ting der 
reelt har lidt værdi og som kan sælges. Ved salg 
går 50% direkte til U-kassen (gerne mere) og 50% 
til dig. Tjek årets nyhedsbrev ud for at se, hvad sid-
ste års penge er brugt til! Og tak for det! For flere 
oplysninger: Kontakt: Pialin på mail: tiopi@sol.dk

DUKAEN 
Dukaen er lejrens eneste butik. Der er mange ting 
og sager til salg som deltagere har medbragt fra 
hele verden. Du kan aflevere afrikarelaterede ting 
til salg her. Alle ting skal være tydeligt prismærket 
med fornavn (evt. forkortet). Medbring selv kurve/
skåle til små ting der ikke kan hænge. Der betales 
15% afgift til lejren, der skal være inkluderet i den 
pris, som dine varer er mærket med. Det er på eget 
ansvar at have ting liggende i ugens løb.  
Evt. tyveri/svind dækkes ikke. 
 
KAGEFÉEN 
Her finder du et af lejrens hyggeligste hjørner, lige 
ved det dejlige bålsted. Her servers kaffe, te, kakao 
og kager, som du kan nyde over et spil skak, back-
gammon, yatzy eller sammen med børnene til en 
af Anders’ dejlige fortællinger. 
 
KØKKENET 
Fra køkkenregionen køres det ene uovertrufne 
måltid efter det andet ud på bordene. Der er 
mokost, frugtpauser, og altid overraskende lækker 
aftensmad. Køkkenet er sejt styret af et fast team 
og deres hold af faste hjælpere og selvfølgelig 
dagens tjanser. Har du meldt dig på tjans i køkkenet 
er det vigtigt at overholde tiden for at alt fungerer.

Foto Mads Bischoff
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VI SÆLGER IKKE ALKOHOL TIL UNGE U. 18 ÅR!

og vi gider ikke stå og diskutere...

BAREN
Baren er lejrens hyggelige samlingspunkt og “for-
syningscentral”, hvor der bla. tilbydes afkølede 
drikkevarer, lækre drinks og munter betjening. 
GLAS: Alle glas på lejren tilhører enten bar eller 
kagefé og bedes bragt renvaskede tilbage.
FLASKER: Det er en dejlig hjælp, hvis alle stiller 
tomme øl- og sodavandsflasker i de dertil indret-
tede kasser på siden af baren. 
DANKORT: Der kan hæves penge på Dankort i 
baren. Opfordring til at overstå dette inden freda-
gens store fest da presset på baren her er stort. 

VI KAN DESVÆRRE IKKE MODTAGE 
UDENLANDSKE BETALINGSKORT! 

SLIKBODEN
Har base i baren og forsyner alle med et begræn-
set, men lækkert udvalg af børne- og voksenslik.  
Vi sælger is indtil de er udsolgt. Slikboden er 
bemandet af børn og de kan henvende sig i baren 
og blive skrevet på en vagtplan. Sliksalget lukker 
1/2 time før aftensmad og genoptages senere.

ALLE SKAL BENYTTE BAREN TIL KØB  
AF DRIKKEVARER, DA VORES OVERSKUD  

ER DÉT DER GØR, AT VI KAN INVITERE  
KULTURGÆSTER ELLER INVESTERE I TING  

TIL LEJREN TIL ALLES BEDSTE.

Der jammes i trommeteltet..
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DE UNGE
INTRODUKTIONMØDE 
Introduktionsmødet er et møde for alle unge og 
deres forældre/værger. Det afholdes søndag efter-
middag og vil blive annonceret.

TELTE Der er 2 ungetelte på lejren. Èt for de 15-17 
årige, ved siden af dansepladsen nær materiel-
depotet. Og et for de ca. 10-14 årige, ved siden af 
1. hjælpen på pladsen. (Denne ungegruppe er ikke 
aldersmæssigt skarpt afgrænset). Begge ungetelte 
rejses af de unge selv med hjælp fra en af unge-
koordinatorerne.

TJANSER De 15-17 årige skal have voksen-tjanser. 
For de ca. 10-14 årige vil vi lave mindre tjanser 
afhængig af hvor mange, der bliver i denne grup-
pe, og hvor mange der er behov for. 

VÆRGEANSVAR Man kan være værge for 1 barn/1 
ung på lejren og værger skal være over 25 år og 
selv være tilstede under hele lejren! Værgeansvaret 
kan IKKE overlades til andre!

OPVASK 
Opvask er som alt andet en tjans man tilmelder
sig ved ankomst. Opvaskeholdet klarer alt fra
køkkenet. Derudover er dets opgave primært 
hjælp til selvhjælp: Man tager sin egen tallerken og 
bestik med ned efter mad og guides af opvaske-
holdet gennem opvasken. Det hele er sat i system, 
så alt bliver helt rent og overhældt med kogende 
vand.  DERFOR ER OPVASKEN IKKE 
            ET STED FOR BØRN!

BIBLIOTEKET
Lejrens lavteknologiske informationscenter. I 
biblioteket kan du se lejrens fantastiske foto-
samling på plancher og i mapper. Du kan læse om 
U-kasseprojekter og se indkomne billeder til årets 
fotokonkurrence. Et skyggefuldt hjørne til efter-
tanke, iagttagelse og reflektion. 

FODBOLD
Traditionen er efterhånden, at der spilles en fod-
boldkamp om fredagen, hvor vi spiller “de mørke” 
mod “de blege” og så er det ellers ligemeget hvor 
man kommer fra. Dette foregår på afrikansk vis 
med vild jubel og vandkamp ved enhver scoring. 
Er du til fodbold, så vær obs på at der dannes hold 
i ugens løb.



TROMMEGROTTEN
Trommegrotten er et nyt tiltag, som så dagens 
lys for første gang i 2009. Her kan du lave dit eget 
musikinstrument eller få repareret eller omskindet 
din tromme. Man skal regne med en lille materiale-
udgift i forbindelse med at lave musikinstrumenter.  
Der vil være kyndige hænder til stede, der vil assi-
stere med aktiviteterne. Hvis du vil omskinde din 
tromme, regner vi med at skaffe nogle skind, men 
vi vil ikke udstede garantier, så hvis du vil være helt 
sikker, skal du medbringe dit eget skind.

U-KASSE 
Utamaduni Kulturforening formidler støtte til min-
dre udviklingsprojekter i Afrika. Dette sker på basis 
af Utamadunilejrens deltagere og deres bidrag på 
1,25% af deltagerbetalingen. U-kassen kan søges 
af nye såvel som øvede initiativtagere til små 
projekter i forbindelse med Nord-Syd-dialogen. 
Dansegrupper og enkeltmedlemmer af Utamaduni 
Kulturforeningen (dvs. alle lejrdeltagere) kan ansø-
ge om U-kassens midler.  
Der kan kun søges støtte til mad, sundhed og  
organisation samt kultur, primært i Tanzania. 
Deadline for ansøgning er til vores samlinger: 
Generalforsamlingen, den sidste lørdag i marts, 
selve lejren (altid uge 30) og Evalueringen (første 
lørdag i oktober). Ansøgninger sendes til bestyrel-
sen, der formidler videre til U-kassens styregruppe.

U-kassens årsberetning og regnskab kan i øvrigt
læses på: www.utamaduni.dk/ukassen. 

ÅBEN MARK 
FOR GÆSTER - HELE FREDAG D. 27. JULI

Fredagen er vores store jubilæumsfest og hele 
dagen vil der være danseopvisninger med 
lejrens workshopdeltagere og undervisere. 

Resten af aftenen og natten: “løbende” 
aftensmad, lejrhygge, for lækker bar og live band

i form af lejrens eget ALL STARS BAND.
Entré inkluderer mad & underholdning, men 

desværre kan teltplads ikke garanteres.  

ENTRÉ FOR FREDAGSGÆSTER: 
VOKSEN 120,- 

BARN u.15 ÅR 60,- 

Børn under 15 år kan naturligvis kun 
deltage i følge med voksne.

DER BETALES UMIDDELBART  
EFTER ANKOMST VED  

INDGANGEN TIL PLADSEN

HUSK  
FOTOKONKURRENCEN! 

Medbring en kopi af dit bedste billede fra  
lejren 2011,og indlevér det i biblioteket i  
starten af ugen, så har du chancen for at  

vinde en gratis lejr 2013!  
Du får ikke dit billede med hjem hvis du vinder.  

De 3 bedste billeder vil blive præmierede  
og vil indgå i lejrens samling. Denne kan hvert  

år ses i lejrens bibliotek! 
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DANSEGRUPPER 
Opdateret maj 2012

BAYEYE - SLANGEDANSERNE 
Uffe og Sander 
Granlunden, Emmelevkærvej 1 
8500 Grenå 
Tlf. 8638 7275

BAKOMYALUME 
Lillian Christensen 
Eskildsagre 5, Nørager 
8961 Allingåbro 
Tlf. 8648 6603

BIMEJI BEMBENYA 
Sidsel Bech 
Hasselvænget 1, 2.tv 
7100 Vejle 
Tlf. 2940 2721

CHEZA MJINI 
Lene Høst 
Christiansgade 69, 2. th. 
5000 Odense C. 
Tlf. 6066 6002

FURAHIA GROUP 
Bodil Strandby 
Kilevej 4, Vedersø 
6990 Ulfborg

IGOKOLOO 
Jacobo Winther 
Rektorparken 22, 5. tv. 
2450 København SV 
Tlf. 2674 4816

IKUMBO 
Jeanette Retslov 
Svanholm alle 2 
4050 Skibby

MALINGO 
Elin og Anders Sonne 
Skovfogedvej 3 
8600 Silkeborg 
Tlf. 8680 3370

MANONGU 
Karin Bergdal og Marco Laccarino 
Trappeberget, Assleröd 33 
463 93 Västerlanda, Sverige

OSLO GRUPPEN 
Tone Ophus 
Lachmanns vei. 80 
N-0495 Oslo, Norge 
Tlf. +47 2245 2246

OJA (Aarhus) &  
VIMOROZ (Aalborg) 
Jesse Gor  
Tlf. 2275 9329 

POLE POLE 
Mette Rømer 
Ndr. Skovvej 2 
9520 Skørping 
Tlf. 9839 2587

UTAMADUNI DANCE TROUPE 
Granlunden, Uffe og Sander 
Emmelev kærvej 1 
8500 Grenå 
Tlf. 8638 7275

WAGALU 
Eva Flodin 
Vetekornsgata 9 
S-43146 Mölndal, Sverige.

VIPEPEO 
Tinne Lykke Bie 
Tlf. 2818 2944

WOOD ‘N’ SKIN 
Lena Hillgaard 
Grundtvigsvej 13, 2.tv 
8260 Viby J. 
Tlf. 6062 8952

YAA ASANTE WA 
Elisabeth Lange 
Bådsmandsstræde 43 
1407 København K  
Tlf. 32955276

FOR HJEMMESIDE- OG E-MAIL ADRESSER SE: www.utamaduni.dk/grupper



§ 1  Foreningens navn er Utamaduni kulturforening. Hjem-
sted er den siddende formands adresse.

§ 2  Foreningens formål er dels gennem afholdelse af 
kulturtræfprojekter, heriblandt en årlig dansekultur-lejr, 
og lignende aktiviteter, at støtte kulturudveks-ling med 
samarbejdsgrupper i Tanzania. Altså kulturudveksling 
mellem Danmark og Tanzania, samt formidling af 
denne. Herudover kan samarbejde om andre afrikanske 
kulturformer sagtens forekomme.

§ 3  Adgang til medlemskab i foreningen har alle som 
deltager i den årlige dansekulturlejr, og alle der i øvrigt 
sympatiserer med foreningens mål og virke. Aktivt 
medlem af foreningen er man i det år, hvor man er med 
i planlægningen og afviklingen af lejren. Kredsen af 
aktive medlemmer er selvsupplerende. Lejrdeltagere og 
tidligere aktive betragtes som passive medlemmer, og 
har ingen stemmeret på generalforsamlingen.

§ 4  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april 
måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel, og 
meddeles skriftligt til hvert aktivt medlem. Indkaldelsen 
skal indeholde en dagsorden. Forslag fra medlemmerne, 
der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest en uge før mødet finder 
sted. Ind-komne forslag modtages med glæde. Passive 
medlemmer er efter aftale med bestyrelsen, velkomne 
som observatører på generalforsamlingen.

§ 5  Dagsordenen for den årlige generalforsamling omfatter 
behandling af følgende punkter: 
1.  Valg af dirigent og referent. 
2.  Bestyrelsens beretning  
3.  Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 
4.  Valg af bestyrelse og suppleanter. 
5.  Valg af revisor. 
6.  Forslag fra medlemmerne. 
7.  Eventuelt.

§ 6  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når  
bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af 
de aktive medlemmer forlanger det.  
En sådan generalforsamling, skal varsles som den 
ordinære generalforsamling.

§ 7  Generalforsamlingen tager sine beslutninger med 2/3 
flertal. Dirigenten afgør hvorledes afstemningen skal 
foregå.

§ 8  Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der 
vælges for et år ad gangen på den årlige generalforsam-
ling. (se den nuværende bestyrelse) Genvalg kan finde 
sted. Udover de 5 medlemmer vælges 5 suppleanter. 
Disse er velkomne ved bestyrelsesmøderne, og dersom 
et medlem er fraværende, træder en suppleant ind og 
har stemmeret ved det pågældende møde. I vigtige 
spørgsmål kan bestyrelsen tage kontakt (evt. tele-
fonisk) til det fraværende medlem. Bestyrelsen vælger 
af sin midte en formand, en næstformand/sekretær, og 
en kasserer. Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved alm. 
flertal.

§ 9  Foreningen tegnes af formanden eller 2 andre medlem-
mer af bestyrelsen. Foreningens regn-skabsår er 1/1 
- 31/12. Foreningens midler er det overskud, der skabes 
ved foreningens aktiviteter. Midlerne varetages af 
foreningens aktive medlemmer (medlemsmøde), og 
af et kulturudvalg (Utamaduni gruppen) til kulturelle 
formål, som f.eks. invitation af gæstelærere, eller andre 
kultur-elle og mellemfolkelige projekter, samt til støtte 
for udbredelsen af afrikansk kultur i Danmark.

§  10   Foreningen kan opløses, og vedtægterne ændres på 
en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de aktive 
medlemmer er tilstede. Er antallet ikke til-stede, kan 
beslutninger træffes på en ny general-forsamling, 
indkaldt med 14 dages varsel, senest 2 måneder 
efter den første, uanset det mødende antal. Forslag 
om opløsning eller vedtægtsændrin-ger skal varsles 
sammen med indkaldelse til mødet. Hvis foreningen 
ved opløsning ejer formue (penge, fast ejendom, 
materialer, samt løsøre) efter at alle forpligtelser er 
afviklet, vil den være at overdrage til en anden foren-
ing eller institution med beslægtet formål. I tilfælde af 
“skilsmisse” (hvis både Utamaduni gruppen og Utama-
duni kulturforeningen ønsker at køre videre, men hver 
for sig), skal boet deles ligeligt.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 13/6-
1991, med diverse ændringer på generalforsamlingen den 
30/3-1996 samt 1/4-2000.

VEDTÆGTER FOR 
UTAMADUNI KULTURFORENING
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LIDT PRAKTISKE SAGER:
POST TIL LEJREN: DELTAGERNAVN, UTAMADUNILEJREN

 KVASBROVEJ 17, RAMTEN SKOV,  
 8586 ØRUM DJURS

LEJRENS TLF. FRA TORSDAG D.  19.07. - 01.08: TLF. 42 40 50 56

AFSENDER: UTAMADUNI KULTURFORENING

INFORMATION OM LEJREN FÅS HOS LONE STRUNK TLF. 29 20 40 63

KONTAKTMAIL INFO@UTAMADUNI.DK

LEJR TELEFON fra 19/7 - 1/8 TLF. 42 40 50 56

TJEK OSSE WWW.UTAMADUNI.DK  
 WWW.UTAMADUNI.DK/CAMP

   UTAMADUNILEJREN ER HVERKEN EN 
FESTIVAL, EN Ø LEJR ELLER ET KURSUS.

Utamadunilejren er et træf for folk med en aktiv 
interesse for afrikansk kultur, sprog, dans, trom-
mespil og samvær om dette. Lejrens lærerkræfter 
fra danske og afrikanske danse- og kulturgrupper 
vil invitere til workshops i sang, dans, trommespil 
samt vise traditioner fra mange forskellige sider af 
den mangfoldige afrikanske kultur.

   VI LÅNER DEN SMUKKE ENG OG VI HAR ET 
FÆLLES ANSVAR FOR STEDET 
 
Pladsen skal være et rart, rent, sikkert og trygt  
sted at færdes for børn og voksne - hele ugen.  
En flaske der er smidt på dansepladsen, kan  
være skyld i mange slags ulykker.  
Så efterlad IKKE affald og flasker på pladsen.  
Saml op hvis du ser noget, der flyder! 

   VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT TELTOMRÅDET 
ER SOVEPLADS, OG DER SKAL VÆRE RO  
OM NATTEN

   RESPEKTÉR PLADSMÆNDENES ANVISNINGER  
PÅ TELTPLADSEN, OG PLADSENS ILD OG - 
RYGEREGLER 

EN SÆRLIG UGE 
PÅ DJURSLAND

UTAMADUNI KULTURFORENING  C/O Christoph Ridder, Dannevang 11, 8520 Lystrup


