RIO DE JANEIRO - På tur med Senzala Inc. Tours 1. - 14. januar 2019
Af Chris L. Halstrøm

Den 1. januar kl 4.30 mødtes vi 13 (mere eller mindre appelsinfri) mennesker i Københavns Lufthavn.
Nogle direkte fra nytårsfest og andre efter en tvivlsom søvnmængde, men alle med godt humør, for
nu skulle vi endelig afsted til varmen, Capoeira og Rio de Janeiro.
Mestre Steen, som skarp leder af Senzala Inc. Tours, havde sammensat et virkelig godt
udflugtsprogram, som bød på de helt åbenlyse og must-see turistattraktioner som Kristus-figuren
og, min personlige favorit, det futuristiske Niteroi-kunstmuseum tegnet af Oscar Niemeyer. Men
for eksempel også bådtur med Mestre Itamar, hvor vi sejlede ud til nogle øer ud for Rios kyst og
svømmede med skildpadder. Det var en vildt dejlig dag helt nede i tempo. Helt modsat sambafest
med den sambagruppe, som Mestre Steens datter, Sophia, er solodanser i. Der var gang i den nonstop hele aftenen. Det var en ret fantastisk oplevelse og børnene gav den temmelig meget gas. Med
ørepropper i ørerne.

På den absolut varmeste dag på rejsen (41
grader) var vi på historisk vandring i Little
Africa, det område i Rio de Janeiro, hvor de
afrikanske slaver ankom. På trods af den til
tider ulidelige varme og lidt meget snak (som
nogle tacklede ved lige at lave lidt capoeira) er det
alligevel en af de ture, der gjorde mest indtryk
på mig.
De fleste af os herhjemme kender sikkert en
del til slavernes historie, men det, at stå lige
der, hvor omkring to millioner mennesker
ufrivilligt og under ubeskrivelige forhold
ankom til Rio de Janeiro, var for mig en
speciel og tankevækkende oplevelse.
Og det leder videre til en af hovedårsagerne til
at vi var i Rio de Janeiro; nemlig for at lave
capoeira, som startede som en oprørsform
blandt slaverne som et direkte resultat af
netop slavehandlen.

I træningslokalerne, Ilé de seu Peixinho,
trænede vi hårdt og skøjtede rundt på et
spejlblankt svedigt stengulv i ca. 35
graders varme. Jeg kommer personligt
ikke længere til at klage over at have det
for varmt til træning herhjemme eller at
gulvet giver en vabel eller to. Det var
virkelig lærerigt og ny i capoeiraverdenen,
som jeg er, fik jeg kureret min roda-angst.
Aldus, som ikke lider af roda-angst
overhovedet, spillede så meget smart som
muligt og udkonkurrerede Mestre Buguelo
i at stå på hænder. Det var han meget
tilfreds med.

Jeg er ret vild med musikdelen af
Capoeira og overgiver mig gladeligt helt
sektagtigt til at klappe og synge i rodaen.
Og det kan de altså finde ud af i
Brasilien. Der var en ret vild energi til
hver eneste træning, og det syntes jeg
var superinspirerende.
At hele turen kulminerede med
Formatura og at Benjamin og Pelle nu
kan kalde sig for Mestre Espiga og
Mestre Camarao og have røde bælter i
bukserne, var selvfølgelig højdepunktet.
Det var ret særligt at være med som
danskere og opleve den feststemning og
intensitet, som fyldte rummet helt ud.
Tillykke til jer to mestre endnu engang.

Jeg er slet ikke færdig med at regne ud, hvad
rejsen egentlig har betydet for mig, men jeg er
sikker på, at jeg skal tilbage til Brasilien.
Jeg vil gerne sige tak til alle dem, der var med.
Det har været utrolig hyggeligt at lære jer at
kende.
Og en kæmpestor tak til Steen for at arrangere en
fantastisk tur.

