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Vår Dag 2023: «BARN og barnefortellinger» 
 
Hei tamilsk-norske barn i Norge,  
Vi er DiasporA Tamil Archives (DTA) og siden 23. april 2020 jobber vi med å skape bevissthet rundt 
bevaring, overføring og formidling av tamilsk kulturarv og tamilsk-norsk migrasjonshistorie. DTA er nå 
et nettbasert ressurssenter og fellesskapsarkiv (Community Archives). 
 
Etter fjor årets utstilling «Tamilsk-Norske kvinner i en mannsdominert verden» ønsker vi i år å 
arrangere en utstilling hvor konseptet er «barn og barnefortellinger».  
I denne utstillingen ønsker vi å fokusere på og friske opp de langvarige, tamilske barnefortellingene 
som vi har hørt gjennom generasjonene.  
 
For å bevare disse fortellingene som inneholder mange gode budskap, ønsker vi å kontakte en del 
personer som er mellom 6-18år (deltager) for å høre hvilke barnefortellinger dere er mest kjent med. 
Her er et par konkrete spørsmål, for å kunne utdype svarene deres:  
 

1. Send oss svarene i tekst format på norsk. Få hjelp fra en voksen hvis det trengs: 
• Introduksjon (informasjon om barnet. Voksen kan svare) 

o Navn, alder, bosted i Norge, generasjon i Norge, røttene til foreldrene  
• Spørsmål til barn mellom 6-18år. (Barn må svare) 

1. Kan du nevne noen muntlige tamilske barnefortellinger?  
2. Hvor/ hvem har du hørt tamilsk barnefortellingen fra?  
3. Hva er din favoritt muntlig tamilsk barnefortelling?  
4. Hvorfor er dette din favoritt muntlige tamilsk barnefortelling?  
5. Hva er budskapet/ moral/ hovedformålet i favoritt tamilsk barnefortelling?  

 
2. Send oss en lydfil på norsk eller tamilsk, og et bilde 

Vi ønsker at dere skal ta lydopptak av den tamilske barnefortellingen dere forteller. Dere kan fortelle 
barnefortellingen enten på norsk eller tamilsk. Det trengs derfor samtykke av foreldre/foresatte både 
til å bruke dette på hjemmesiden vår og på utstillingsplakaten. Samme gjelder for å bruke et bilde av 
dere. Se eget skjema for samtykke som foreldre/ foresatte må fylle ut. 
 
Det er foreløpig planlagt å utføre denne utstillingen 23.april 2023.  
Bekreftet lokasjon og tid kommer nærmere. 
 
Vi hadde satt stor pris på om dere hadde hatt lyst til å være en del av dette, og dere er selvfølgelig 
velkomne til utstillingen!  
Vennligst send bidraget innen 29.03.2023. Slik får vi tid til å jobbe med materialene som vi får 
innhentet. Epost: diasporatamil@hotmail.com 
 
Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål! 
Venter på svar fra dere. 
Takk på forhånd 
 
Med vennlig hilsen, 
Mathushiya og Jenny 
Prosjektledere for utstilling: barn og barnefortellinger 
12.03.2023 
  


