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Kære elever og forældre 
  
Om få dage begynder det 16. Skandinaviske Capoeiratræf så småt at løbe af stablen. De første Mestre, Contra-
mestre, Professores og elever ankommer fra hele verden. Alle forberedelserne med Batizado t-shirts, armbånd, 
planlægning af undervisning og meget andet er på plads. Program og flyers for træffet og festen cirkulerer 
blandt eleverne, til uddeling blandt venner og familie, med information om hvor og hvornår de forskellige ting 
finder sted, alt imens tiden nærmer sig, hvor nye elever skal have deres capoeiradåb og andre skal have nye 
bælter. 
  
Der sker mange spændende ting til capoeiratræffet, og for nye såvel som gamle elever kan der være mange 
spørgsmål, som man ikke kan finde svar på i programmet eller på hjemmesiden. Vi har derfor lavet dette 
informationsbrev i et forsøg på at give svar på nogle af disse spørgsmål. 
  
Selve capoeiratræffet afholdes i dagene  torsdag den 2. maj  til og med  søndag den 5. maj  i DGI-Byen nær 
Københavns Hovedbanegård. Det fulde program med træningstider, fællesrodaer og Batizado kan ses 
på hjemmesiden og i vores Facebook-gruppe. 
  
For at deltage i capoeiratræffet, skal man indskrives til eventen. Selve indskrivningen foregår om torsdagen kl. 
16-17; men det er muligt at blive indskrevet allerede om onsdagen til træningen på Frøbelseminariet på 
Frederiksberg mellem kl. 16.30 og 21.30. Her sidder Sisse og tager godt imod jer. Hun noterer navn, hold og 
lærer for deltageren, tager imod betaling og udleverer et specielt armbånd, med unikt design for denne event, 
som skal bæres under selve træffet. Armbåndet fungerer således som adgangsbillet til de forskellige aktiviteter 
i træffet. 
  
Prisen for deltagelse er kr. 750 for teen og voksne, kr. 700 for børn 7-11 år og kr. 650 for børn 4-6 år. Der gives 
familierabat på kr. 100 per person ud over den første deltager, som træner på Capoeiraskolen Senzala til 
dagligt. Prisen inkluderer undervisning, adgang til batizadoerne og festen lørdag aften (for 18-årige og opefter) 
samt en batizado-t-shirt. Det er ikke muligt at købe adgang til én enkelt dag - det er en samlet pakke, men så 
kan man selv vælge hvor meget man vil deltage i løbet af weekenden. 
  
Indskrivning om torsdagen foregår i DGI-Byens foyer, hvor der sidder elever klar til at hjælpe jer hurtigt 
igennem indskrivningsprocessen. Også her noteres deltagerens informationer, og et armbånd udleveres. Har 
man skrevet sig ind om onsdagen, skal man ikke skrives ind igen om torsdagen. 
  
I nærheden af indskrivningen, både onsdag og torsdag, vil det ligeledes være muligt at købe gæstebilletter 
til batizadoerne om torsdagen og lørdagen. Disse billetter er til alle, som ikke deltager i træffet, men gerne vil 
ind og se deres venner og familie blive døbt og gradueret. Billetterne koster kr. 60 for voksne og kr. 30 for børn. 
Børn under 3 år kommer gratis ind. 
  
Om torsdagen fra kl. 16 udleveres capoeira-t-shirts til alle indskrevne elever. Denne t-shirt skal bæres 
under batizadoen og må først benyttes til at træne i når træffet er slut. Udover batizado t-shirten, så skal alle 
elever være iført hvide capoeirabukser med Senzalas logo på. Disse bukser kan købes på Capoeiraskolen på 
Frederiksberg og til træffet fra torsdag kl. 16  i "Idrætshuset" (den store fællestræningssal). Her kan også købes 
andet tøj, CD'er og musikinstrumenter, alt efter hvad de besøgende Mestre har med til træffet. 
  
Ud over capoeiratræning, afholdes der forskellige workshops med relation til capoeira under træffet. Nærmere 
detaljer kan ses i programmet. Da der er begrænset antal pladser på de enkelte workshops, kræver det, at man 
tilmelder sig de workshops man gerne vil deltage i. Tilmeldingen foregår ved, at man skriver sig på listerne, der 
hænges op på opslagstavlen med træningsprogrammet i "Idrætshuset". 
  



Torsdag og lørdag er der Batizado, som er hovedbegivenhederne til capoeiratræffet. Om torsdagen er det 
børnene, som er i centrum, hvor de nye elever skal døbes og de, som er døbt til tidligere træf, skal have nye 
bælter. Selve batizadoen varer flere timer, hvor der er capoeira-show undervejs. Som tilskuer behøver man 
ikke at sidde og kigge på hele tiden - det er helt okay at gå ind og ud undervejs. Man får et stempel på 
hånden, så man kan komme ind igen. Eksempelvis kan man gå op i caféen og nyde lidt mad og drikke eller bare 
trække lidt frisk luft. 
  
Under begge batizadoer laver vi som de tidligere år et lotteri, hvor overskuddet går til et godt formål med 
relation til capoeira. I år går overskuddet til hjælp til bevarelse af Mestre Peixinho’s akademi i Rio de Janeiro. 
 

Alle gæster kan derfor købe lodsedler under batizadoen, som til sidst udtrækkes med gaver til vinderne. 
Præmier er bl.a. gavekort fra vores sponsorer, capoeiratøj- og instrumenter, CD'er og meget andet. Vi håber, at 
så mange som muligt vil støtte op om dette års projekt ligesom de tidligere år, så batizadoen kan blive en 
realitet. 
  
Til slut følger lidt information til børneelevernes forældre. Som det kan ses i programmet, er der indlagt pauser 
mellem træningerne de forskellige dage. Disse pauser kan med fordel bruges til at få lidt at spise og drikke, og 
ungerne nyder også bare at tumle rundt i lokalerne og på gangene. Det er dog vigtigt at sige, at børnenes færden 
er forældrenes eget ansvar under træffet - undtagen når de deltager i træningerne, hvor vores lærere tager sig 
af dem. 
  
Det er også muligt at benytte Vandkulturhuset, som er DGI-byens svømmehal, med mange bassiner, 
springvipper og meget andet. Priser for adgang til Vandkulturhuset kan ses på DGI-byens hjemmeside. 
 
Mandag d. 6. maj efter vores event holder vi træningsfri. 
  
Vi glæder os meget til at se jer alle sammen til fire dage, fyldt med capoeira og god energi. Skulle der være 
spørgsmål, er man velkommen til at kontakte en af lærerne under træffet. 
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