Pengene som samles inn
til Arven etter Adam vil gå
uavkortet til produksjonen.

Vi løser ikke alle verdens problemer med
underholdning og animasjon, men vi tror
denne serien kan bidra til å løfte den nasjonale
selvfølelsen til millioner av barn som snakker
swahili.

Hvis 750 personer gir
kr. 500, så har vi nok
til én episode.

– spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag

Èn person med tro på seg selv kan forandre et
helt samfunn, ja en hel verden.

Swahili er bare begynnelsen. Vi har planer
om å dubbe hele serien til en rekke andre
språk, etterhvert også på norsk. Den høye
kvaliteten på produksjonen og hensynet
som tas til islam vil gjøre den aktuell i
mange muslimske land.

Blant barna finnes
fremtidens ledere.

les mer på norea.no og itro.no. Du kan
også se en mengde filmer på Youtube og
Facebook under legacyofadam.com
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I tillegg til å gi god underholdning,
vil serien være en fantastisk ressurs i
søndagsskole og undervisning. Den vil
også være et fint utgangspunkt for samtale
om Bibelen og om kristen tro.

– spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag
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Identitet,
trosdialog og
gjenbruk i Øst-Afrika
Foto: Arven etter Adam

GJENBRUK

IDENTITET

Afrikanere er skikkelig gode på gjenbruk. På
gata i Tanzania kan du få kjøpt kunstverk
av colabokser og bruskorker over alt. I
Arven etter Adam brukes dette meget
kreativt. Her forsterker vi en allerede god
trend, samtidig som det er ganske så
unikt. Vi vil gjøre afrikanske barn stolte
over sin kultur.

– Hvis du snakker et språk noen forstår, da når du
hjernen. Snakker du på morsmålet, når du hjertet.
(Nelson Mandela)
Morsmålet danner grunnlaget for våre tanker og
følelser, og former vår identitet. Arven etter Adam
vil bekrefte millioner av barns kulturelle identitet
fordi den er på deres morsmål, og bevare deres
tro på seg selv og sitt menneskeverd.

TROSDIALOG
Profetene i serien er kjent både i islam og
kristendommen. Det er mange som ikke er klar
over at Jesus er omtalt i Koranen. Arven etter
Adam er tydelig på at frelsen er i Jesus, men det
betyr ikke at vi ikke har noe å lære av hverandre.
Vi vet Arven etter Adam kan skape dialog, og at
det kristne budskapet når inn i hjertene til mange
mennesker.

En testversjon av episode 1 fikk tusenvis av visninger på
sosiale medier, og mye engasjement i kommentarfeltene.

Hva er Arven etter Adam?
Gjennom 26 episoder fortelles historien
om hvordan mennesket ble skapt av
Gud, syndefallet, og Guds spektakulære
redningsplan. Du får se skapelsen, Abraham,
lille David som bekjempet store Goliat og ble
konge, og mange andre kjente bibelhistorier.
Alle beretningene peker frem mot Jesus
som fullfører Guds redningsplan. Vi ønsker
samtidig å gi seerne tro på sin identitet, å
oppmuntre til trosdialog, og gjøre dem stolte
av sin kultur, land og tradisjoner.

Animasjons-serien Arven
etter Adam vil minne om
Disney i kvalitet, men målet
er ikke å tjene penger.
Vi ønsker å gi barn i fattige
land noe godt i livet.

