Island

Albanien

Det karga och vulkaniska landet Island har trots sin
lilla befolkning en spännande historia.

Vad vet man egentligen om Albanien? Här får man
lära sig om ett stolt folkslag som tycker det är
mycket viktigt att hålla sitt ord, vilket man får ta del
av genom sagan om Dorontina. Hur kommer det sig
att man blandar ihop Kosovo och Albanien? Man får
även tillfälle att möta han som enade albanerna att
kämpa mot turkarna, den store Skanderbeg eller
Skanderbeu som de säger i Albanien!

Vi lär oss om den nordiska mytologin och får titta in i
Njals saga. Och huldurfolket vad är det för något?
Och visste du att islänningarna är galna i
kombinationen choklad och lakrits?
Syrien
Historiens vingslag hörs tydligt på resan genom
Syrien. Det moderna alfabetets begynnelse,
kristendomen, korstågen är bara några av sakerna vi
berör. Vi pratar om det myllrande Damaskus och hur
man levde innan kriget i Syrien med semesterresor
till havet och grannländerna eller en skidresa till
bergen.

Egypten
Hur kommer det sig att Övre Egypten ligger i södra
Egypten och Nedre Egypten i norra Egypten? Det är
en av sakerna vi tar upp på resan i detta torra land.
Såklart kan vi inte undvika pyramiderna och
faraonerna med Tutankhamon i spetsen och
Konungarnas Dal. Dessutom kommer några av de
gamla gudarna till liv!?!

Irak
Det var här, i Mesopotamien, mycket av det vi lever
med idag startade, lagar och regler, hur vi delar in
tiden. Irak är också sagorna och berättelsernas land,
slå er ner på de flygande mattorna och låt er
hänföras av historien om Altanboris skor. I en mycket
kort historia får några barn vara med och
åskådliggöra hur viktigt det är att hålla ihop.

Grekland
De gamla grekiska gudarna och deras öden följer oss
på denna mytologiska resa i antikens Grekland. Man
får till och med träffa Zeus! Vi besöker Marathon,
Olympia och i Delfi får man möta självaste oraklet
Pythia. I Sparta lär vi oss om Sköna Helena och
slaget om Troja. Några flickor får också vara med och
agera som gudinnor!

Vietnam
Drakens och legendernas land. Hur kommer det sig
att man säger att folket i Vietnam har bergen och
havet i sina ådror? Vi lär oss om Le Loi och legenden
om den gyllene sköldpaddan. Buddhismen är viktig
så den tittar vi lite extra på och vilken betydelse riset
har visar vi en kort historia om.

Spanien
Olé! Direkt när man landat får man hoppa på bussen
till hotellet i soliga Spanien! Där berättas om det
stora fiesta-paketet med bl.a. El Classico och La
Tomatina. Sen stiftas bekantskap med El Cid och
Columbus för att avsluta det hela med lite härlig
Flamenco!
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Peru

Danmark

Den store Inkans land! Hit tog sig spanjorerna för att
plundra allt guld och dessutom rasera Inka-kulturen.
Hur de lyckades får man ta del av i historien om
bröderna Atahualpa och Huascar. Barnen får se hur
potatis ser ut. Det är det inte många som vet! Och
avnjuta delikatessen marsvin, nej det slipper de.

Ett litet potpurri av den store H.C Andersen, men först
har man fått möta Holger Danske och Tyco Brahe som
har mycket att berätta. Ja, innan det så har ju
snapphanarna härjat och tillfångatagit alla barnen! Ja,
det är en händelserik resa i det platta lilla landet med
mycket grisar!

Finland

Gambia

Väinämöinen möter barnen och tar med dem att möta
Ilmarinen för att sen ta del av en av historierna i
nationaleposet Kalevala. Man kan väl inte prata om
Finland utan att ha en tävling om karaktärerna i
Mumindalen? Och tomten, var kommer han ifrån
egentligen? Detta och mycket annat lär vi oss om på vår
resa i sisuns land!

Det lilla landet i Afrika som är omringat av Senegal. Tack
vare sin viktiga plats vid Gambiafloden så är landet
befolkat av många olika stammar som har sina olika
specialiteter. Vi gjorde en resa hit med ungdomar som vi
filmade. I den korta filmen får man också en fin inblick i
det vardagliga livet i Gambia.
Australien

Norge
I Norge är trollen inte snälla det vet Askeladden!
Möjligtvis att tandtrollen Karius och Baktus är ganska
harmlösa, men snälla är de inte! Det är ju omöjligt att
resa, eller ska vi säga att gå på tur, i Norge utan att
prata skidor. Det är nationalsporten som utövas i den
fantastiska naturen, som man är mycket stolt över!

Surfarnas paradis, men också aboriginernas land med
didgeridoo och boomerang.
Hur började egentligen Australiens historia? Vi får stifta
bekantskap med det speciella djurlivet t ex att det är där
det finns flest giftiga ormar i världen och dessutom den
allra giftigaste!

Afghanistan
.

Vi tar oss via Sidenvägen till det bergiga och vackra
landet Afghanistan. Bergen som är fyllda av ädelstenar
och speciellt Lapis Lazuli.
Upplev Buzkashi eller det alla barn gör i Afghanistan;
flyger drake.
Möt även kungen som letar efter en klok och vis man ur
folket som kan bli hans storvisir och hjälpa honom styra
Afghanistan.
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