
Onsdag den 28 januari
Kultur, traditioner, litteratur och 
poesi då och nu:

Kulturministern Alice Bah Kuhnke 
inviger romska kulturdagar. 

Romsk kultur och tradition då och nu
Fred Taikon visar bilder och berättar hur man
livnärde sig tidigare genom gamla romska
yrken och traditioner. Tid: 10:00-10:45

Är det kläderna som gör romen?
Rosita Grönfors och Angelina Taikon Demetri
samtalar om romska kläders betydelse genom
tiderna. Tid: 10:50 -11:30

Seder och bruk, om livet som rom i Sverige
Fred Taikon samtalar med åldermannen Borta
Friberg om hans arbete som musiker och
skrothandlare. Tid: 12:30: -13:00

Boksläpp ”Adrianas val”
En bok om en romsk ungdoms uppväxt.
Tid: 13:10-13:40

Var finns den romska poesin?
Boksläpp Bengt O Björklund samtalar med 
Ramona Melker Taikon och Ferida  Agusi 
Jasarevic om dagens romska poesi och
läser valda dikter. Workshop innan det
blir öppen scen till kaffet. Tid: 13:50-16:00 

Torsdag den 29 januari
MR dag
Forum för Levande Historia
Forum för levande historia berättar om sin 
treårssatsning för och med romer. De lyfter 
även fram Vi är romer, en pågående utställning 
som finns på museet. Tid: 10:00-10:30

Amnesty romerna i Europa
Amnesty berättar om situationen för romerna i 
Europa idag. Tid: 10:40-11:10

Kortfilm – vittnesmål diskriminering
Romer berättar hur de upplever diskriminering
i vardagen. Mia Taikon berättar om projektet. 
Tid: 11:20-12:00

DO – hur ser situationen ut?
DO Agneta Broberg berättar om hur register-
frågan ser ut just nu, antalet anmälningar från 
romer och om vilka satsningar som väntar.
Tid: 13:00-13:30

Civil Right Defender om polisens
kringresanderegister.
John Stauffer från Civil Right Defender berät-
tar om den stämning mot polisen som de har 
gjort med anledning av polisens 
kringresanderegister. Tid: 13:40-14:10

Romsk kvinna som vågar ta plats.
Susanna Hedman är en finsk romsk kvinna som 
vågar ta plats. Hon berättar om resan från
aktivist till ledamot i Skolnämnden och
Kommunfullmäktige i Enköping. 
Tid: 14:20-14:50

É Romani Glinda bjuder in till

Romska kulturdagar
En rad av seminarier om och med romer

28-31 januari 2015 i Medborgarhuset
Kom lyssna när det passar er

Gratis inträde



Mot rasism och intolerans
Michael Lundh berättar om sin förvandling
från hårdför polis till kärleksfull medborgare,
och nu bekämpar rasismen med kärlek. 
Tid:15:00-16:00

Fredag den 30januari

Läsvärda böcker 
Fred Taikon presenterar
nya läsvärda böcker. Tid: 10:00-10:30

Språkrådet berättar om deras arbete
Baki Hasan berättar om revitaliseringen av de
nationella minoritetsspråken och informerar
om de två kommande lexikonen på
kelderáš och lovara. Tid: 10:40-11:10

Skolverket berättar om nya 
läromedelssatsningen Mats Wennerholm från 
Skolverket presenterar det uppdrag man har 
fått av regeringen att ta fram och producera 
läromedel. Tid: 11:20-12.00

Barnens kulturarv

Gunilla har ordet
Gunilla Lundgren berättar om sina böcker
skrivna om och med romer och om utställ-
ningeni Rinkeby. Hon visar även filmen om 
Aljorša. Tid: 13:00-14:30

Misafet Redepi Hur är det att vara romsk 
kvinna och öppna en Förening, och att vara 
politisk engagerad?
Den romska aktivisten Misafet Redepi från
Sundsvall berättar om svårigheterna med att
vara romsk kvinna när man startar en förening.
Tid: 14:40-15:10

Lördag den 31 januari 

Musik, teater och dans: Tid 18:00-21:00 

Teater Resandeblod
Föreställningen Resandeblod med Bennie 
Åkerfeldt och Pelle Jageby det handlar om
resandefolket. 

Workshop – Balkandans
Misafet Redepi och några av hennes elever lär
ut balkandans.

Aila Grönstrand - sång och musik
Aila 13 år, älskar att sjunga och stå på scen. 
Hon har deltagit i ett större antal melodifesti-
valer i Sverige och Europa.

Henrik med familj - sång och musik
Henrik Bjurling med familj från Uppsala
uppträder med sång och musik.

Den världskända trubaduren
Witt Viča Mihaj och Jakob Silberstein sjunger 
gamla romska bortglömda romanser. Bägge är 
flitigt engagerade på romska musikfestivaler i Europa.

Seminarierna är kostnadsfria och öppna för allmänheten. 

Sensus lokaler i Medborgarhuset ; T-bana Medborgarplatsen

För mer information: mia@romaniglinda.se www.romaniglinda.se. 

Följ oss på: facebook.com/Romskakulturdagar Twitter: @RomaniGlinda eller 
#romakultur  Instagram: RomaniGlinda eller #romakultur

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. 
Programmet är finansierat av Stockholms kulturförvaltning och Statens Kulturråd


