Inbjudan till Star for Life on Tour 2012
”Det coolaste jag varit med om” The Moniker
”En av de mäktigaste känslorna jag upplevt i hela mitt liv” Måns Zelmerlöw
"Tack ni gav mig faktiskt en dröm och ett mål, det har jag aldrig haft förut". Jesper 17 år,
Skellefteå 2011"
Star for Life (www.starforlife.se) genomförde 2011 en konsertturné i 22 städer med en
afrikansk skolkör, en mängd kända artister och 7 000 svenska skolungdomar. Bland
artisterna märktes Måns Zelmerlöw, the Real Group, the Moniker, Triple & Touch, Molly
Sandén och många andra.
Vi intog stora arenor som Scandinavium och Malmö Arena. Konsertturnén blev en stor succé
som besöktes av cirka 30 000 åskådare och vi kommer därför att genomföra en ny turné i
september och oktober 2012. Vi har sedan 2011 cirka 150 deltagande skolor. Eftersom vi i år
har valt större arenor på många håll, finns det nu chans för fler skolor och körer att vara
med. Vårt mål 2012 är att ha 10 000 deltagande elever.
Star for Life iscensätter en stor GALA i en stad nära dig och det kostar inget att vara med!
Vad är Star for Life?
Star for Life är en politiskt och religiöst obunden organisation som bedriver i huvudsak hivförebyggande arbete i Afrika. Det finns cirka 100 000 barn på Star for Life skolor i Afrika. Star
for Life vill inspirera ungdomar att stärka självkänslan, konkretisera sina mål och satsa på
sina drömmar. Vi har 90-konto och är medlemmar i FRII.
Vad är Star for Life on Tour?
Star for Life on Tour 2012 är en konsertturné som syftar till förverkliga ungdomars drömmar.
I detta musikaliska möte som anordnas hösten 2012 över hela landet, mixas kända svenska
artister, den afrikanska skolkören Star Choir och 10 000 svenska ungdomar. Det bli en mäktig
manifestation där musiken blir ett verktyg som bygger broar mellan ungdomar i Sverige och
Afrika. Vi kommer under turnén att lyfta fram mänskliga rättigheter som barns rätt till
utbildning och hälsa.
Ambassadörer:
Bland våra ambassadörer finns Alf Svensson, Måns Zelmerlöw, Glenn Strömberg, Sven Göran
Eriksson, Håkan Loob, The Real Group, Alexandra Charles, Jana Söderberg och Triple &
Touch.
Sponsorer:
Bland våra större sponsorer märks PostkodLotteriet, Volvo Lastvagnar, Nordea Private
Banking och New Wave Profile Professionals.

Konceptet är enkelt!
• Medverkande skolor/körer får ut musiken i form av noter, ljudfiler osv. redan under
våren. Det finns gott om tid att öva in låtarna tillsammans med lärare eller på egen
hand.
• Vid 14 tiden på konsertdagen träffas alla körer för första gången för ett mäktigt genrep
under ledning av Triple&Touch, dirigent Anki Spångberg och den inspirerande
körledaren Thandeka Mazibuko.
• Detta kulminerar i en stor konsert på kvällen.
Rising Star.
Under förra årets konserter fick ca 30 ungdomar sitt livs chans att uppträda inför storpublik
på någon av våra konserter. I vår tävling Rising Star, skickar ungdomarna in sina bidrag och
röstning sker på vår Facebook sida.
All vinst som genereras går till vår skolverksamhet i södra Afrika
Tycker ni att det här låter intressant så går det bra att anmäla sig på:
www.starforlife.se/intresseanmalan
Det går också bra att kontakta vår vänskolekoordinator Lois Pettersson.
E-post: lois@starforlife.org. Mobil: 0733-933963
Anmälan vill vi ha så fort som möjligt så att vi kan planera evenemangen!
Referens till lärare som var med 2011:
Viala Christophe christophe.viala@kunskapsskolan.se
Petra Henderson petra.henderson@johnbauer.nu
Franz Lundberg franz.lundberg@folkuniversitetet.se

KONSERTER I SEPTEMBER
26
Luleå
27
Skellefteå
28
Umeå
29
Sundsvall
30
Gävle

KONSERTER I OKTOBER
2
Falun
3
Uppsala
4
Stockholm
5
Stockholm
6
Norrköping
7
Västerås
9
Göteborg
11
Malmö
13
Uddevalla
14
Halmstad
16
Örebro
18
Växjö
19
Skövde
20
Jönköping
21
Karlstad
23
Kalmar
25
Helsingborg

