KUCHEZA - en musikklub
Peter Seebach, docent

Kucheza er swahili og dækker i ét ord over
sang, dans, leg, dramatik…
Aktiviteter som i dansk og en stor del af
europæisk kultur er blevet opdelt og dyrket hver
for sig.

”Kucheza er et land i byen
og det ligger ikke på Fyn.
Stedet hvor man godt må flippe,
tromme, danse, hoppe og sjippe.
Så hør nu lidt – vi synes det er fedt.”

Kucheza er en musikklub for børn og unge i
Århus, som har eksisteret siden 1987. Her kommer
børn og unge (5 til 17 år) og leger, spiller, synger
og arbejder skabende med musik, dans og drama
på hold ledet af voksne musikere og
musikpædagoger. Der arbejdes med rytmisk
musikalsk samvær og sammenspil på instrumenter,
- men ikke egentlig instrumentalundervisning.

”Vi havde gang i mange ting, der hed Kucheza. Vi havde en
lang årrække kurset ”Kucheza” på Herning Højskole for
voksne og havde lyst til at lave børne-kucheza i Århus. Det
skulle være et sted, hvor børn fra hele Århus kunne mødes
med hinanden og på den måde blande kulturerne. Vi ville
overføre vores ideer fra Århus Friskole til Kucheza og på den
måde videregive vores erfaringer og vores pædagogik til
andre børn, så de havde et alternativ til andre musikskoler.”
Leif Falk, medstifter af Kucheza

Klubsamvær ikke musikskole - leg, drama,
rytmik, dans og kropslig musiceren i sammenspil
er det primære.
Børn med Kucheza-baggrund har ofte gode
rytmiske og vokale færdigheder samt gode
færdigheder på mere end ét rytmegruppeinstrument.
Børn med Kucheza-baggrund har ofte virkelig
gode sammenspilsfærdigheder.
Musicalforestillinger lavet af børn og voksne i
fællesskab bliver hvert år opført offentligt.
Og ca. hvert andet år rejser Kucheza (med børn
over 10 år) ud og besøger børn andre steder og
optræder med årets musicalforestilling. Turen er
gået til: Tyskland, Rusland, Polen, København,
Hviderusland, Sverige, Norge, Portugal og
Holland

(vers 1 af ”Kucheza-sangen” skrevet af Eva Kruse
og Kuchezabørn for over 20 år siden)

”Du må ikke forvente at drengen
kommer hjem hver gang og viser at nu
har han lært det og det på guitar, men
du kan være sikker på at han kommer
hjem og fortæller, at han har haft det
vildt sjovt med at spille sammen med
de andre.”
Citat fra lærer i samtale med forælder

”I må da være fra Kucheza”, hvilket de
var, men hun vidste ikke engang, at de
var fra Århus! Hun siger at hun kunne
mærke det.
Citat fra 75 årig (bedstemor til Kucheza
børnebørn), ved familiefest i Kbh. hvor børn og
voksne havde spillet

”Jeg ved godt hvorfor jeg turde det
det er fordi jeg har optrådt med
Kucheza i Polen og sådan nogle
steder.”
Citat fra 12 årig dreng efter at han havde læst op af
juleevangeliet foran 600 børn ved sin skoles juleafslutning i kirken

”Vi driller Jeppe på kontoret
og laver rod og kludder på bordet.
Kucheza er et børneland
og det er bare her man kan.
Så hør nu lidt - vi synes det er fedt.”
(vers 2 af ”Kucheza-sangen”)
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