Swahili - språket och kulturen
Praktisk kurs utifrån boken ”Swahili för svenskar”
Lamu 9-15 oktober 2010 eller 22-28 januari 2011
Lamu
Utanför Kenyas kust ligger ön Lamu. Där möts arabiska
och afrikanska traditioner i en stad med anor från 1300talet, med vackra hus men utan bilar. Här anordnar vi en
veckas kurs i swahili utifrån den nyligen utkomna
parlören ”Swahili för svenskar”. Kursen vänder sig till
svenskar som vill få en första inblick i detta fascinerande
språk, som talas av upp emot 100 miljoner människor i
Östafrika.
Varför swahili för svenskar?
Uttalet på swahili är ofta enklare för svenskar. Att få
grammatiken förklarad för sig på svenska tycker också
många gör att det är lättare att förstå hur språket är
uppbyggt. Kursen leds av Karin Zetterqvist, en av
författarna till ”Swahili för svenskar”, se
www.watatu.se/swahili.
Praktiska övningar
Lektionerna kommer att varvas med praktiska övningar i
verkligheten. Kursdeltagarna får pröva sina nyvunna
kunskaper på marknaden, restaurangen etc.

Subira House, Lamu Old Town
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Inte bara ett språk
Swahili är inte bara ett språk utan en hel kultur. Lokala
föreläsare kommer att bjudas in eller vi gör hembesök.
Subira House
Vi håller till i Subira House, som ägs av det välkända
paret Christina och Paul Aarts , som tar hand om oss
under vistelsen. Boende med frukost på enklare hotell på
Lamu.
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Preliminärt kursprogram
(kan ändras något pga föreläsarnas tilllgänglighet etc)

I kursprogrammet försöker vi förena olika syften med vistelsen på Lamu. Dels ett kursinnehåll, som omfattar 20 timmars undervisning/
praktiska övningar och föreläsningar under veckan, dels tid till avkoppling och upptäckter. Cirka 4 timmars undervisning /praktiska övningar/
föreläsningar kommer att ges per dag. Övrig tid kan man testa sina nya kunskaper, upptäcka Lamu, promenera, sola, bada, vila. Om någon
önskar extralektioner kan detta diskuteras med kursledaren Karin.
Varje arbetsdag består av två pass. Ett förmiddagspass mellan 10.00 – 12.00 och ett pass på eftermiddagen (15.00 – 17.00) eller på kvällen
(17.00 – 19.00).
Kursinnehåll och lärare
Boken ”Swahili för svenskar” kommer att utgöra basen för kursen. Teori och praktik kommer att varvas. Inga förkunskaper krävs. I Lamus
gränder kommer deltagarna att få träna på att hälsa, köpa frukt på marknaden etc. Föreläsningar kommer att ges om swahilikulturen och
Lamus historia.
Kursen leds av Karin Zetterqvist, en av författarna till kursboken. Hon har bott och arbetat i Tanzania i flera år och har tagit 40 poäng i
swahili vid Uppsala universitet. Tillsammans med sin medförfattare, Imma Mpili Andersson, håller hon även kurser i swahili i Sverige.
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(Ankomst senast dan innan)
Dag 1 Måndag
Presentation av oss själva. Genomgång av kursprogrammet. Introduktion till swahili: språkets historia och uppbyggnad, uttal.
Vardagsfraser, hälsningsfraser, presentation av dig själv. Rollspel.
Subiras hustomte, Jelani, tar oss med på en tur genom gränderna.
Dag 2 Tisdag
Vi lär oss räkna och klockan. Litet grammatik: substantiv, adjektiv, verb.
Subiras närmaste granne är imam (muslimsk religiös ledare). Han kommer och berättar om religionen och Lamus historia och
kultur.
Dag 3 (onsdag)
Vi fortsätter med scener ur boken. Rollspel varvat med grammatik och förklaringar.
Vi läser recept på swahili, går och handlar ingredienser på marknaden och provar på att laga några rätter med hjälp av Subiras
kock.. (Vi äter detta till middag)
Dag 4 (torsdag)
Vi fortsätter med scener ur boken. Rollspel, varvat med grammatik och förklaringar.
Vad döljer sig bakom buibuin (kvinnornas svarta klädnad)? Är det sant att Lamu är ett matriarkat? Vi besöker Haswa, som är
något så ovanligt som en kvinnlig finsnickare med egen svarv och hoppas få svar på en del av våra frågor.

Dag 5 (fredag)
Vi repeterar vad vi lärt oss under veckan. Tips om fortsatta studier. Utvärdering.
Avslutning: Vi äter en äkta Lamumiddag och lyssnar på inbjudna taarabmusiker.
(Avresa dan efter om man inte föredrar att stanna längre)
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Om Lamu och Subira House

Subira House är namnet på det stora hus, byggt i korall, där kursen kommer att hållas. Där finns två öppna gårdar, med arkader, sju sovrum och en stor
brunn. Från takvåningen har man utsikt över Indiska Oceanen och tidvattnet som kommer och går. Subira är swahili och betyder ”att ta det lugnt/ vänta i
lugn och ro/att ha tålamod” etc. Christina och Paul Aarts restaurerar i lagom takt denna vackra byggnad, byggd av en guvernör på Lamu under Sultanten
av Zanzibar 1805.
Subira House ligger mitt i den vackra gamla swahilistaden intill marknaden, bakom den gamla fästningen. Lamu stad var under 1700-talet ett
blomstrande handelscentrum. Lamus ekonomi domineras nu av sjönäringar som sjöfrakt, fiske, skeppsbygge och mangroveavverkning. Konstarten
träsnideri utövas fortfarande—tjocka, handsnidade dörrar är karakteristiska för Lamu liksom takdekorationer i gips, som man kan se i äldre byggnader.
Inga bilar. Det finns tre intressanta muséer i stan.
Lamus arkipelag består av en serie öar separerade från fastlandet av en smal kanal kantad av tät mangroveskog. Den skyddas från Indiska Oceanens
öppna hav av korallrev och stora sanddyner. Om man går längs stranden i fyrtio minuter kommer man till en annan liten by, Shella Village. Den har blivit
ganska fashionabel på senare år. Här kan du simma eller ta långa, härliga promenader på den tolv kilometer långa stranden. Små dhows (lokala
segelbåtar) eller motorbåtar kan också ta dig dit.
Besökare kommer oftast med flyg, vägarna är inte alltid i så bra skick. Vi flyger från Nairobi till Manda Island, varifrån vi åker båt över till Lamu. De
flesta på Lamu talar bra engelska, men vi hoppas du kommer att vilja använda din swahili också. Lamu är vaggan för den vackra, muntliga swahilipoesin.
Under 1970-talet fick de flesta hus elektricitet. Det finns en bank, ett postkontor, ett apotek och en mängd små affärer. Mornar och kvällar är bästa tiden
för shopping. Träsnideri och kangor. Du äter underbar, färsk fisk i de små restaurangerna längs stranden. De flesta på Lamu är muslimer. Du kommer att
få höra hur man kallar till bön från de 22 moskéerna. Lamu är ett viktigt resmål för pilgrimer.
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Kursinformation

För ytterligare information kontakta:

Tid:
Alt 1: 9-15 oktober 2010
Alt 2: 22-28 januari 2011
Pris: 8 800 kr
Logi m frukost i enkelrum 6 nätter (10/10-16/10 respektive 23/1-29/1)
ingår + 2 middagar som del i kursen
Antal deltagare: 5 –12 deltagare Antagning sker i turordning.
Anmälan: Använd anmälningsblanketten eller skicka motsvarande information
till info@watatu.se
Sista anmälningsdag alt 1: 10 september 2010
Sista anmälningsdag alt 2: 20 december 2010
Betalning: Betalning görs till Watatu Textil mot faktura efter att du blivit
antagen. Återbetalas ej vid återbud senare än 14 dagar före kursstart.
Vi rekommenderar att du själv tecknar någon form av avbeställningsskydd
genom ett tillägg i din hemförsäkring eller genom ett reseförsäkringsbolag.

Reseinformation
Resa, mat under vistelsen (förutom frukosten och 2 middagar som del i kursen),
liksom alla andra kringkostnader ordnas och bekostas av deltagarna själva.
Från Nairobi kan man flyga till Lamu med FLY 540 från Kenyatta
International Airport och Safarilink eller Air Kenya från Wilson domestic
airport inte långt från centrala Nairobi.
Man flyger till Manda Island, varifrån man sen åker båt en kort sträcka över till
Lamu.Har man tid kan man också ta tåget från Nairobi till Mombasa för vidare
färd.
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Subira House
Christina Aarts
P.O. Box 341
80500 Lamu
KENYA
+254 726 916 686
or +46 707293832
info@lamuhouse.net
www.lamuhouse.net
eller

Watatu
Karin Zetterqvist
Holsåkersvägen 15
SE-785 44 Dala-Floda
SWEDEN
Mobil: +46 70 694 00 79
info@watatu.se
www.watatu.com
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Anmälningsblankett
Jag anmäler mig till kursen ”Swahili - språket och kulturen” på Lamu
Alt 1: 9-15 oktober 2010 till en kostnad av 8 800 kr.
Alt 2: 22-28 januari 2011 till en kostnad av 8 800 kr.
I kursavgiften ingår logi m frukost i enkelrum 6 nätter, 2 middagar som del av
kursen och boken ”Swahili för svenskar”.
OBS! Kursdeltagarna får själva ordna och bekosta sin resa
Namn _____________________________________________________
Adress ____________________________________________________
_____________________________________________________
Telefon ____________________

Mobil ________________________

E-post __________________________________
Skickas till: info@watatu.se eller
Watatu
Holsåkersvägen 15
785 44 Dala-Floda

Meddelande om antagning kommer att skickas tillsammans med
faktura på kursavgiften till dig.
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