
Konsert till förmån för unga i Senegal
Torsdagen den 31 maj arrangerar artisten Jacqueline "Mapei" Cummings en oförglömlig klubbkväll på Södra Teatern
till förmån för Plan Internationals arbete med unga i Senegal. På scenen står några av de bästa artisterna inom sin
genre från Sverige, Senegal och England. 
– Det här blir grymt, jag lovar, säger kvällens host Jacqueline "Mapei" Cummings.

Med start klockan 19 spelas tunga beats som kommer att få hela Södermalm i gungning. Uppslutningen är stor. På scenen står
artister från såväl Sverige som Senegal och England.

Carlou D, uppträdde bland annat under Youssou N'Dours Polarpriskonsert.
Pauli the PSM, slog igenom som årets trummis 2005 och har spelat med bland andra Gorillaz och debuterade som
soloartist på Paris Fashion Week 2017.
Hypade Dj Neva Deelay, känd för sina melankoliska, elektro/dancehall och trap-mixar.

Kvällens host Mapei, en av Sveriges främsta hiphopartister, finns också på scen och några av vinnarna från den nyligen avslutade
tävlingen #passthemic kommer att uppträda. Under kvällen körs också Open Mic med flera gästartister. African Magic kommer
även att finnas på plats med hårstyling och huvudbonader från Senegal.

Biljettintäkterna går oavkortat till Plan Internationals viktiga arbete med musikprojektet Studio Timbuktu i Senegal. Studion
startades upp tillsammans med artisten Jason "Timbuktu" Diakité 2012 i Pikine, en förort till Senegals huvudstad Dakar.

– Det blir en grym kväll som verkligen kommer att göra skillnad för de som bäst behöver det. What's not to like about that? Ta med
dig dina vänner och kom hit, du kommer inte att bli besviken, säger Mapei.

Syftet med studion är att ge ungdomar i Senegal en möjlighet att slipa på sina musikaliska och artistiska färdigheter. Samtidigt får
de också lära sig om sina rättigheter och hur de kan vara en del i att försvara dem.

– Med musiken skapar ungdomarna en identitet, en röst och ett sammanhang att knyta an till – något som är grundläggande
rättigheter för alla barn och unga, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige. 

Om klubb på Södra Teatern

När: 31 maj klockan 19:00-01:00
Var: Södra bar, Södra teatern (Mosebacke torg 1-3)
Biljetter: http://sodrateatern.com/konsert-till-forman-for-unga-i-senegal/
Allt inträde går oavkortat till Plan International

Om Studio Timbuktu

Tillsammans med artisten Jason "Timbuktu" Diakité startade Plan International Sverige Studio Timbuktu i Pikine, en förort till
Senegals huvudstad Dakar, 2012. Tanken med studion är att ge ungdomar en möjlighet att slipa på sina musikaliska och artistiska
färdigheter. Samtidigt får de också lära sig om sina rättigheter och hur de kan vara en del i att försvara dem.

För mer information kontakta

Annika Dellensjö, PR-ansvarig Plan International Sverige, 073-354 02 62, annika.dellensjo@plansverige.org

Plan International kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor. Vi är en av världens största
barnrättsorganisationer med verksamhet i över 70 länder. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår ifrån
FN:s barnkonvention.


