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Paolo & Money
- en usleben og rå danseforestilling om livet som gadebarn



Kære underviser

Gaden er hjem og arbejdsplads for millioner af børn på verdensplan. Et liv, danske børn kun i deres 
værste mareridt kan forestille sig. Siden jeg var barn, har det gjort et stort indtryk på mig, at der er 
børn, der lever sådan; og sorgen over det, er ikke blevet mindre, efter jeg er blevet voksen.

I Danmark taler vi ikke så meget om gadebørn. En af grundene er sikkert, at det er så fjernt fra de 
flestes eget liv og måske fordi vi tænker, at vi ikke kan gøre noget. Jeg har netop besøgt en SOS-
børneby i Chile og ved, at man kan gøre en forskel – også selvom man bor i Danmark. Med hjælp 
kan børn få chancen for at opleve tryghed og glæde.

Der er mange mennesker, organisationer og kræfter rundt om i verden, der arbejder for at hjælpe 
disse børn og som har brug for, at vi tager mere ansvar. Mit bidrag er i første omgang at lave fore-
stillingen Paolo & Money. Jeg håber den kan være med til at give danske børn et indblik i gade-
børns liv og give lyst til at hjælpe. Paolo & Money er også en hyldest til børnene for deres utrolige 
modige og viljestærke evne til at klare sig!

Da vi er scenekunstnere, koncentrerer materialet her sig om forestilllingen Paolo & Money og læg-
ger kun op til at beskæftige sig med gadebørn og Børnekonventionen. Der er organisationer, der er 
eksperter i gadebørn og deres vilkår, og vi henviser til nogle af dem, hvis I vil beskæftige jer mere 
indgående med emnerne. I nogle tilfælde har hjælpeorganisationerne skabt undervisningsmateriale, 
der ligger frit tilgængeligt på nettet, i andre tilfælde skal man rekvirere det og endelig tilbyder nogle 
organisationer, at man kan bestille en foredragsholder. Vi har samlet nogle af dem på en liste. Vi 
håber, I vil bruge materialet - og ser frem til at se jer i teatret.

God fornøjelse!

Ingrid Tranum Velásquez, 2012
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TIL UNDERVISEREN
& ELEVERNEHvad er et gadebarn?

Organisationen European Network on Street Children Worldwide har defineret et gadebarn som et 
barn under 18 år, der for en kortere eller længere periode lever og/eller arbejder i gademiljøet eller 
som ikke har noget fast tilknytningssted, og som har sin sociale kontakt på gaden.

Det er svært at sætte tal på, hvor mange gadebørn, der findes på verdensplan, men UNICEF skøn-
ner, at det drejer sig omking 100 millioner - og endnu flere er forældreløse. Mange lande har ikke 
tal på, hvor mange gadebørn, der lever i deres land. Ofte fordi de ikke vil indrømme, at der lever 
gadebørn i deres byer og gader. Der er flere drenge end piger, der ender som gadebørn.

Der findes gadebørn i det meste af verden. De fleste bor i storbyer i Afrika, Asien og Sydamerika. 
Jo større og fattigere byen er, jo flere gadebørn er der som hovedregel.

Mange gadebørn lever af at pudse sko, sælge slik eller vaske bilruder, men mange sulter og nogle 
er nødt til at sælge sex til voksne for at overleve. Ellers skaffer de penge til mad ved at tigge el-
ler stjæle. Håbet om at få et almindeligt liv er tit så fjernt, at de sniffer lim eller tager stoffer for at 
drømme sig til en mindre ubehagelig hverdag.

I ulandene ender børn på gaden, fordi deres forældre allerede bor der – eller fordi der ikke er penge 
nok til, at de kan bo hjemme. Nogle stikker også af, fordi der er ballade med voldelige eller fordruk-
ne forældre, eller fordi forældrene er døde af for eksempel aids. De fleste gadebørns liv kan føres 
tilbage til fattigdom. 

Nogle af gadebørnene har en familie, de kan tage hjem til i byens slumkvarterer, men der er også de 
børn, der ikke har nogen voksne, der kan tage sig af dem. Det er for eksempel børn, der er stukket af 
fra hjem med vold og seksuelt misbrug eller børn, der har mistet deres forældre i krig eller på grund 
af sygdom. For dem er der sjældent 
andre muligheder end altid at være på 
gaden.

Paradise Lost!  
Kiaracondong, Bandung 2007

Foto: henri ismail/Poros Photos © 
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HJEMMESIDER, YOUTUBE & FILM
Der er mange hjælpeorganisationer, der har dediceret områder af deres hjemmesider direkte til børn, 
men ikke dem alle. I kan begynde på nogle af disse sider og selv søge videre. Desuden finder I på fakta-
link.dk mange yderligere link til emnet. Søg på ‘gadebørn’. Siden kræver login og kan fortages gen-
nem www.uddannelsesporten.dk. Nedenstående link er kun et udvalg - gå selv på jagt på nettet.

http://www.gadeboern.redbarnet.dk/ 
Hjemmesiden om gadebørn i Guatemala retter sig mod 6.-10. klassetrin. Siden kan med fordel anvendes til 
undervisningsforløb om gadebørn og børns rettigheder samt til projektopgaven. Siden er produceret af Red 
Barnet, maj 2004

http://dennisrk.dk
Siden tilhører Dansk Røde Kors, der på engelsk hedder ‘Danish Red Cross’. Det er der en del elever, der 
ikke kan sige. De siger ‘Dennis Red Cross’ i stedet for. Derfor valgte de at opfinde en figur med det navn. I 
forkortet udgave bliver det så til Dennis RK.

På sitet er der, under BØRN I VERDEN, en temaside om gadebørn. Her er der fortællinger i ord og billeder, 
opgaver mv. 

http://skole.unicef.dk
UNICEFs side for skoler - både elever og lærere. Her er der løbende nyheder, konkurrencer for skoleelever, 
ideer til indsamlinger, tilmelding til nyhedsbrev, link til undervisningsmaterialer m.v.

http://www.sosbornebyerne.dk 
SOS Børnebyernes hovedopgave er at give forældreløse børn samt sårbare børn, der er i fare for at miste 
deres familie, mulighed for at vokse op i kærlige hjem. Hjemmesiden bærer præg af at organisationen samler 
ind og derfor primært henvender sig til voksne. Der er nogle små videoer, man fint kan se sammen med 
børn - men man skal være opmærksom på, at at der er engelsk tale, men kan jo derfor være oplagt til brug i 
engelsk undervisningen. Organisationen tilbyder, at man kan få en foredragsholder ud på skolen.

http://www.ms.dk
Mellemfolkeligt Samvirke arbejder for en verden i fred, hvor samarbejde mellem mennesker fremmer global 
retfærdighed og sikrer bedre vilkår for fattige og marginaliserede. MS arbejder også med gadebørn. 
Brug websitet til orientering, men det egner sig ikke til skolearbejde med mindre børn.

YOUTUBE
På Youtube.com kan I finde mange videoer om gadebørn, produceret af både elever og professionelle organi-
sationer.

I kan begynde med dette link og selv søge videre:
http://www.youtube.com/watch?v=oI6B6BLVBVM

FILM
‘Children of Leningradsky’. Polsk dokumentar af  Andrzej Celinski og Hanna Polak fra 2005. Nomineret 
til en Academy Award som Best Documentary Short. En fantastisk og hjerteskærende film om hjemløse børn 
i Rusland. Filmen indeholder voldsomme billeder og historier.
Læs mere om filmen på hjemmesiden, hvorfra filmen også kan bestilles: childrenofleningradsky.com

‘Farvel til gaden’. På emu.dk (http://www.emu.dk/elever4-6/humfag/u-lande/malawi/) kan I bl.a. se/streame 
Spejderhjælpens film ‘Farvel til gaden’ om gadebørn i Malawi. Denne del af sitet er specielt for 4. - 6. klasse.

TIL UNDERVISEREN
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Koreografen Ingrid Tranum Velásquez har altid været 
meget optaget af sociale spørgsmål. I barndomshjem-
met dryssede velgørenhedsblade i en lind strøm ned i 
postkassen, så det er helt naturligt for hende, at man-
ge af hendes forestillinger omhandler ‘vigtige pro-
blematikker’. For et par år siden skabte hun forestil-
lingen “Drømmen om solen”, et dansende moderne 
poetisk Sci Fi eventyr om klimaforandringer. Sidste 
år handlede forestillingen “Under Uret - en blind 
date” om en ung blind piges første forelskelse og i år 
er det så ’Paolo & Money’ om gadebørn. Hun ønsker 
ikke at være moraliserende og løfte pegefingeren, 
men søger derimod at åbne øjne og skabe bevidsthed 
gennem empati med de karakterer, hun præsenterer 
på scenen.

Hvordan fik du ideen til Paolo & Money?
Jeg tror måske altid, jeg har haft ideen. Siden det 
som barn gik op for mig, at der var børn rundt om i 
verden, der boede på gaden, der ikke havde nogen 
familie eller noget hjem. Jeg så det i forskellige med-
lemsblade for velgørenhedsorganisationer som mine 
forældre fik tilsendt. Senere hørte jeg om det i skolen, 
i tv osv. 

Hvad håber du at opnå med forestillingen?
Jeg håber at give publikum en følelsesmæssig ople-
velse af, hvad det vil sige at være et gadebarn. Jeg er 
ikke ude efter en dokumentarisk eller faktuel oplevelse, men en følelsesmæssig oplevelse, hvor de 
mærker, hvordan det føles at være gadebarnet Paolo. 

Det er mit håb gennem en oplevelse af dette at kunne skabe større opmærksomhed om de mange 
millioner børn, der bor på gaden i vores verden. En forståelse, jeg håber kan lede til et engagement i 
at hjælpe de steder, man kan. Ingen børn burde bo på gaden!

Hvorfor er det vigtigt for dig, at danske børn får kendskab til, hvordan andre børn har det 
ude i verden?
Fordi jeg mener, det er vigtigt at forstå den verden, man er en del af og få kendskab til, at verden er 
meget større end Danmark, og at virkeligheden mange steder er meget anderledes end her. Det er 
vigtigt, at man som barn kan få lov at forholde sig til det, spørge til det og tage emnet op, uden de 
voksne kommer med bortforklaringer. Det gør det bare mere forvirrende, skræmmende og uforstå-
eligt. Det er vigtigt at kunne tage emnet op og gøre opmærksom på det. Og gerne i samme omgang 
fokusere på, hvad der bliver gjort for at hjælpe og hvad man kan gøre.

Spørgsmål til koreograf og iscenesætter 
INGRID TRANUM VELÁSQUEZ

TIL UNDERVISEREN
& ELEVER
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Du har været på research-tur til Chile - hvad gjorde størst indtryk på dig?
Det største indtryk var... hmmm på en måde to ting. Den ene var de børn, der boede i SOS Børne-
byerne. De viste en enorm taknemmelighed og glæde for de mindste ting, som vi ofte regner for en 
selvfølge i vores del af verden: Et kram, et måltid, et smil, lidt opmærksomhed, en historie...

Den anden var historien om to søskende, vi mødte. I dag er de 5 og 6 år, men de var kommet som 
1- og 2-årige. Deres forældre var døde på gaden. Lederen af SOS Børnebyen fortalte, hvordan den 
2-årige dreng tog ansvar for sin lillebror, hvordan han ikke ville sove uden at have set, at lillebroren 
havde det godt, ikke ville spise før hans lillebror var mæt, hvordan han stod ved siden af lillebrorens 
seng om natten, hvis han sagde den mindste lyd. At et 2-årigt barn kan tage så meget ansvar og blive 
‘den voksne’, er både utroligt, skræmmende, vanvittigt smukt og grusomt tragisk på samme tid.

Har du selv mødt gadebørn?
Jeg har mødt børnene i SOS byen, der jo ikke længere bor på gaden. Men i gadebilledet - også i 
Europa - har jeg set dem. 

Har din tur til Chile fået dig til at ændre på nogle ting i forestillingen? 
Turen til Chile har bekræftet vigtigheden af forestillingen og har styrket ønsket om at fortælle hele 
sandheden om gadebørns virkelighed. Så på den måde har turen givet mig meget inspiration.

Kan du fortælle, hvad en SOS-børneby er? 
I en SOS Børneby bor børnene i husene sammen med en husmor. Der er typisk 6-10 børn i hvert 
hus. Husmoren er som enhver anden forælder. Det vil sige, husmoren køber ind, laver mad, vasker 
tøj og er der for børnene, når de kommer fra skole, sover i huset om natten, får børnene i skole. De 
lever som en stor familie, og børnene er søskende for hinanden. 

Den SOS Børneby, vi besøgte, var meget smuk. Flot udsigt, fine, hyggelige huse. Husene lå op ad 
en bakke, og børnene kunne let løbe frem og tilbage mellem dem og lege med de andre børn.
 
Børnene går i skole uden for SOS Børnebyen, så de også lærer andre at kende, og landsbyen forsø-
ger at gøre det sådan, at de går på forskellige skoler, så de også får venner udenfor børnebyen samt 
et socialt liv som alle andre børn.

I deres fritid kan de gå til forskellige aktiviteter både i og udenfor børnebyen. Nogle går til fodbold, 
spiller et instrument, tegner osv. Man kunne mærke, det var vigtigt for dem også at have venner 
uden for børnebyen - ligesom andre søskende jo også har deres egne venner, de ser gennem skolen, 
fritidsaktiviteter osv.

Forestillingen hedder ‘Paolo & Money’ – hvorfor hedder den det?
Fordi gadebarnet hedder Paolo og han har en usynlig ven der hedder Money - og forestillingen 
handler først og fremmest om de to, så det var enkelt. Paolo er et almindeligt navn i fx Syd- og Mel-
lemamerika. Paolo kalder sin ven Money (på dansk: penge), fordi en turist engang har fortalt ham, 
at har man Money, så behøver man aldrig være bange. 

Er der en handling i forestillingen? 
Det er der ikke altid i danseforestillinger, men her er der. Vi følger Paolo et døgn, fra én nat til den 
næste og oplever, det han oplever. Paolo er 9 år og bor på gaden. Han pudser sko. Money er hans 
usynlige ven og han hjælper Paolo og vogter altid over ham. Han holder vagt, når han skal sove, 
advarer ham, når der er farer, muntrer ham op og laver sjov og narrestreger, når han er trist. 
Margarita er Paolos veninde. Hun er yngre end ham og han passer på hende som Money passer på 
ham.  Men hvad der sker, det vil jeg ikke røbe.
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EN REJSEBERETNING
Ingrid Tranum Velásquez besøger børnebyen 
Ancud på den chilenske ø Chiloé
I oktober måned pakkede vi kufferten og tog afsted til Chile. Vi var tre: Min mand Aldo, min bo-
nussøn Tito på 11 år og mig selv. Vi skulle besøge Aldos familie, for han kommer fra Chile og har 
stadig familie dér. 

Men vi skulle også noget andet, nemlig besøge SOS Børnebyen i Ancud på øen Chiloé. Her skulle 
jeg se, lytte og opleve for at få ideer til danseforestillingen “Paolo & Money”. Chiloé er en særlig 
ø. Vejret er barsk og der er mange historier og legender om mystiske og magiske væsener, trolde og 
havfruer.

Vi tog afsted tidligt om morgenen fra Puerto Montt, hvor vi boede hos Aldos familie. Vi ankom 
efter nogle timer til Chiloé. Det regnede virkelig voldsomt, da vi ankom. For at komme ud til børne-
byen tog vi en colectivo. En colectivo er en slags bil-bus, der ligesom busser kører en bestemt rute 
og samler folk op. Men det er kun biler, og det er ikke altid, der er plads. Heldigvis var der plads til 
os. Og da vi skulle af, hoppede vi bare af ved et stoppested ligesom hvis det havde været en bus. 

Da vi ankom til Børnebyen, var alle børnene i skole, så der var helt stille. Vi gik derfor hen til lede-
ren. Han fortalte om børnene, om stedet og hvad de gjorde for at hjælpe dem med at få et normalt 
liv. 

TIL UNDERVISEREN
& ELEVER

Øen Chiloé, hvor SOS 
Børnebyerne har en 
børneby.
Privatfoto
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Nogle af de ting, han fortalte, vidste jeg godt. Men det gjorde et stort indtryk på mig at få det fortalt 
igen. Han fortalte blandt andet, at nogle af børnene ikke havde forældre, og andre børn var fjernet 
fra familien på grund af mishandling og misbrug og forældre, der ikke kunne passe dem på grund af 
vold, stofmisbrug osv. og derfor havde de ikke noget sted at bo. Der var også nogle børn, som for-
ældrene havde smidt ud hjemmefra. Så de havde heller ikke noget sted at bo. Nu havde de så fået et 
hjem igen i børnebyen. Han fortalte også om nogle af de forfærdelige ting, børnene havde oplevet, 
før de kom til byen.

Da vi trådte ud fra hans kontor, var det blevet strålende solskin. Alle husene lå op ad en bakke. 
Vi var inviteret til at spise frokost i et af husene. I hvert hus bor der en husmor og cirka otte børn. 
Husmoren gør alle de ting som en mor - eller far - ellers ville gøre. Hun laver mad, sørger for at bør-
nene laver lektier, kommer i skole 
og dyrker sport og så videre. Da 
vi kom, var børnene stadigvæk i 
skole. Men der gik ikke så lang 
tid, før de kom hjem. 
Så spiste vi frokost sammen og 
snakkede løs som en helt almin-
delig - men MEGET stor - fa-
milie. Da vi var færdige med at 
spise, legede vi med børnene. 
Og de viste os deres værelser. På 
hvert værelse sov mellem tre og 
fire børn. 

Da Tito så, hvor lidt legetøj de 
havde, gav han dem noget af sit. 
For dem var det en kæmpe gave. 
For det er ikke normalt for dem 
at købe og få en masse legetøj og 
ting, sådan som det er det her i 
Danmark.

Om aftenen skulle de holde en 
stor fest, hvor alle var klædt ud - 
ligesom danske børn gør til fastelavn. Men det var nu ikke 
fastelavn. Festen skulle holdes, fordi børnebyen havde jubi-
læum. Så sidst på eftermiddagen havde alle børnene meget 
travlt med at klæde sig ud. Nogle skulle være blomsterfeer, 
mens andre skulle være Dracula og Frankenstein. Der var både store og små børn. Nogle var næsten 
voksne, og andre var helt små og havde først lige lært at gå. Og de hjalp alle sammen hinanden som 
en stor flok søskende. Det var en god fest og skønt at se dem danse.

Det var dejligt at se, hvordan børnene havde fået et godt liv og igen havde fundet glæde. Men vi 
kunne vi ikke lade være med at tænke på noget, som lederen i børnebyen havde fortalt. Han havde 
fortalt, at der bare i dét område stadig er mange mange tusinde børn, der bor på gaden. Men der er 
ikke plads til dem i børnebyen, selvom de ville ønske det. Mange andre steder i Sydamerika er der 
endnu flere børn, der bor på gaden.

Det var et lærerigt besøg og nogle dejlige børn. Og vi besluttede, at vi ville skrive til dem, når vi var 
tilbage i Danmark og høre, hvordan de har det.

Paradise Lost!  
Kiaracondong, Bandung 2007

Foto: henri ismail/Poros Photos ©
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Hvad er FNs Børnekonvention ?
FNs Konvention om Barnets Rettigheder, også kaldet Børnekonventionen, blev vedtaget i 1989 og 
er verdenshistoriens første bindende folkeretlige dokument, der fastslår, at børn har særlige rettig-
heder.

Børnekonventionen har 54 artikler, som bygger på fire hovedprincipper :

• Alle beslutninger vedrørende barnet skal tages ud fra, hvad der er til barnets bedste.
• Barnet har ret til overlevelse og udvikling.
• Barnet har ret til beskyttelse mod diskrimination.
• Barnet har ret til deltagelse i beslutninger vedrørende sit eget liv.

Alle lande på nær USA har tiltrådt Børnekonventionen. Når et land har tiltrådt konventionen, bety-
der det blandt andet, at landets regering har forpligtet sig til at hjælpe blandt andet gadebørn. Men i 
mange lande sker det reelt ikke på grund af fattigdom, manglende sociale strukturer osv.

Fattige lande har til alle tider haft svært ved at skabe et godt liv for såvel børn som voksne. Men der 
er nogle rettigheder, som ikke koster penge at respektere. Fx koster det ikke ekstra at lytte til børns 
meninger. Og det koster ikke ekstra, at et barn får sit eget navn.

Vidste du at ...
Børns rettigheder står sort på hvidt i FNs Børnekonvention. Det er nogle regler, 
som gælder for alle børn i hele verden. Rettigheder er for eksempel, at børn har 

ret til at lege, gå i skole, få mad, sige deres mening og ikke få bank. Mange gade-
børns rettigheder bliver overtrådt.

TIL UNDERVISEREN
& ELEVER
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BØRNERÅDET
Vidste du, at Danmark har et Børneråd? Børnerådet holder til dagligt øje med, at Børnekonventio-
nen bliver overholdt i Danmark.

Børnerådet er et råd, der arbejder for, at børn i Danmark skal have et godt liv. Det består af syv 
voksne. De mødes for at komme med forslag til, hvordan børns liv kan blive bedre. Medlemmerne 
har alle meget erfaring med børn. Og de har alle sammen et arbejde og en uddannelse, der handler 
om børn. 

Børnerådet blev dannet i 1994 af Folketinget. Børnerådet er altså det, der hedder et statsligt råd. 
Men Børnerådet er samtidig et selvstændigt råd. Det betyder, at en minister ikke bestemmer over 
Børnerådet.

Børnerådet har et kontor, som ligger i København. Kontoret arbejder med de forslag, som Børnerå-
det beslutter.

Børnerådet arbejder med alle sider af børns liv: børn i skolen, børn og kultur, børns fritidsliv, børns 
sociale liv, børns sundhed, børns rettigheder, børn med særlige behov osv. Med “børn”, mener Bør-
nerådet både små børn, store børn og unge - alle der endnu ikke er blevet myndige, dvs. alle under 
18 år. 

Børnerådet arbejder for et godt børneliv. Børnerådet stiller forslag til ændring af lovene. Børnerå-
det undersøger også, om børn, som har det svært, får god hjælp, om børn bestemmer nok og meget 
mere.

På hjemmesiden www.boerneinfo.dk kan du blandt andet:
læse meget mere om Børnerådet• 
læse Børnekonventionen• 
spille online-spil• 
se hvor du som barn kan få hjælp• 

Vidste du at ...
UNICEFs nordiske undersøgelse fra 2010 viste, at færre end hvert 10. danske 

barn har godt kendskab til indholdet i konventionen.

Derfor har 10 forskellige børneorganisationer foreslået, at FNs Børnekonven-
tion indskrives i læseplaner for både grundskole og ungdomsuddannelser.

TIL UNDERVISEREN
& ELEVER
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Det første indtryk og forventninger
Hvad er dit første indtryk af forestillingen?1. 
Hvad havde du forventet? 2. 
Hvad var det bedste øjeblik? Hvorfor?3. 
Hvad var det værste øjeblik? Hvorfor?4. 
Hvilke scener kunne du bedst lide? 5. 
Er der nogle situationer/billeder, du stadig kan se meget klart? Fortæl hvilke og hvorfor.6. 
Hvis I hellere vil tegne eller lave en collage af spørgsmål 3-6 kan I også prøve det. Brug gamle 7. 
aviser, ugeblade mv.

Forestillingens tema
Hvad handler forestillingen om? 1. 
Mange danseforestillinger har ikke en historie. Er der en historie her? Hvis der er en, så prøv at 2. 
genfortælle den. 
Tematikker: Hvilke temaer bliver belyst i forestillingen?3. 
Hvorfor tror du forestillingen hedder Paolo & Money?4. 

Personerne
Beskriv Paolo - hvordan er han, hvad laver han, hvordan tænker han osv. Prøv at beskrive ham 1. 
og hans liv.
Hvad er Paolos særlige udfordringer (problemer)?2. 
Hvad kan hjælpe ham?3. 

Dansen
Paolo & Money er en danseforestilling, prøv at diskutere, hvad forskellen på en danseforestilling 1. 
og en mere traditionel teaterforestilling er.
Hvad er en teaterforestilling?2. 
Hvad er en danseforestilling?3. 
Har danseforestillinger fordele fremfor teaterforestillinger og omvendt? 4. 
På hvilken måde?5. 
Er der forskel i dansernes måde at bevæge sig på? Deres kropssprog, ansigtsbevægelser og dan-6. 
sestil?
Hvis der er forskelle, hvad bruges forskellene så til at vise?7. 

Når man går i teatret eller i biografen, er det vigtigt at kunne lade sig forføre af filmen eller 
forestillingen - altså være i nuet, give sig hen i oplevelsen uden at tænke på, hvad det nu hand-
ler om og hvad det betyder. Men man kan også prøve at forholde sig til - analysere - indholdet 
og oplevelsen. I kan gøre det samlet på klassen eller i mindre grupper - men spørgsmålene - 
eller udvalgte kan også besvares skriftligt. 

Paolo & Money
 • oplevelse • diskussion • analyse

TIL UNDERVISEREN
& ELEVER

11



Musik og lyd
I forestillingen bruges både musik og lyd. Prøv at beskrive musikken og nogle af lydbillederne.1. 
Hvordan mener I musik og lyd bliver brugt i forhold til fortællingen?2. 
Hvornår gjorde musikken og/eller lydene størst indtryk på dig? Hvilken scene? Hvorfor tror du 3. 
det virkede stærkt her?
Synes I lyden og musikken bliver brugt på en god måde? Hvorfor, hvorfor ikke?4. 

Scenografi og kostumer
Hvordan er scenen indrettet? (farver, materialer, genstande og kostumer)1. 
Hvorfor tror I den er indrettet på denne måde? Hvad vil scenografen og kostumedesigneren gerne 2. 
vise?
Synes du det lykkes? 3. 

Lys
Hvordan ser lyset ud? 1. 
Hvordan bruges lyset? 2. 
Hvilke forskellige stemninger er lyset med til at skabe? Prøv at finde nogle særlige scener, hvor 3. 
lyset havde betydning for det man oplever som publikum.

Er du blevet klogere?
Hvorfor tror du koreografen, Ingrid Tranum Velásquez, har lavet forestillingen?1. 
Fik forestillingen dig til at tænke over noget, du ikke har tænkt over før? Hvad?2. 
Har du lyst til at få mere at vide om gadebørns liv? 3. 
Vil du snakke med dine forældre om, at I eventuelt skal hjælpe gadebørn? 4. 
Har du ideer til, hvordan man som klasse/skole kan hjælpe gadebørn?5. 

Vidste du at ...
I Colombia kaldes gadebørn for “gamines” (knægte) eller “chinches” (væggelus)

I Brasilien kaldes de “marginais” (kriminelle/marginale)
I Peru “pájaros fruteros” (frugtfugle)

I Vietnam “buidoi” (skraldebørn)
I Rwanda er øgenavnet “saligoman” (møgunger)

I Cameroun “moustiques” (moskitoer)
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