
Onsdag den 13 april
Romer då och nu:

Hans Caldaras inviger romska kul-
turdagar. 

Romska boplatser i Stockholm 
Historiska museet berättar om projekt kring de 
romska 
boplatserna i stadens utkant. Vi får även en 
lägesrapport från utgrävningarna. 
Tid: 11:15-12:00

Gamla lägerbilder från Stockholm 
Hans Caldaras, Allan och Marianne Demeter 
och som har bott i lägren berättar. Alla har 
bott i lägren. Samtal med publiken följer.
Tid: 13:00-13:45

TAIKON 
Vi visar filmen om den mänskliga rättighet-
skämpen Katarina 
Taikon. Fred Taikon samtalar med Hans 
Calderas och publiken om filmens konstanta 
aktualitet. Tid: 14:00: -16:00

Torsdag den 14 april
Romernas självbild och identitet
Romska kvinnors rätt 
I spåret av den internationella kvinnodagen 
talar Rosmarie Axelsson, Rosita Grönfors och 
Misafet Redepi. Tid:13.00-13.45

Hur gestaltas romer på film? 
Hur påverkar den stereotypa bilden av romer 
gruppens självbild? Mia Taikon leder workshop 
med publiken i ämnet. Domino Kai och Misafet 
Redepi sitter i panelen. Tid: 14:00-15:30

Rollspel - Att vara Rom 
Tenho Swartz tar med sig publiken i ett rollspel 
om hur det kan kännas att vara utsatt som rom. 
Kom och medverka. Tid: 15:30-16:30

Lär dig Balkandans  
Misafet Redepi och några av hennes elever 
från Sundsvall lär dig grundstegen. Tid: 16.30-
17.30

Fredag den 15 april
Romsk språk och litteratur 

Nya läromedel från skolverket 
Nytt läromedel för undervisning på i romska 
på grundläggande nivå för elever i grund-
skolan. Materialet innehåller instruktioner till 
läraren på svenska men också elevaktiviteter 
där ord och text är på olika romska varieteter, 
Tid: 10:00-10:30

É Romani Glinda bjuder in till

Romska kulturdagar
En rad av seminarier om och med romer

13-16 april 2016 i Medborgarhuset
Kom lyssna när det passar er

Gratis inträde



Om böckerna ”Felicia” & ”Det kunde varit 
jag” Sara Olausson berättar om boken ”Feli-
cia” och ”Det kunde varit jag”, om hur mötet 
med tiggande romer 
förändrade mycket i hennes liv. 
Tid: 10:30-11:00

Barnböcker översatta till romska 
 Jonny Ivanovic är översättare och berät-
tar om sitt arbete.  ÉRG förlag berättar om 
kommande böcker som Pettsson på romska, 
en översatt novellsamling och en bok om ett 
cykelrally på Tanto.  Tid: 11:00-11.45

Barnen i Rinkeby och Askungen 
Gunilla Lundgren berättar om arbetet med 
boken “Askungen i Rinkeby” där hon samar-
betat med romska barn. Boken finns även i romsk 
översättning, E vušariájka ánde Rinkeby. Fred 
Taikon berättar om det arbetet. Tid: 12:30-
13:30

En romsk pojkes berättelse 
Gunilla Lundgren samtalar med Mersion 
Pejda från Linköping om boken Ramiz resa som 
handlar om honom.  Tid: 13:30-14:00

Bakro uppåt väggarna 
Ulf Lundkvists och Bengt O Björklunds se-
riefigur Bakro hänger på väggarna. Samtal och 
workshop. Tid: 14.00-14.30

Bakro blev en bok 
Bengt O Björklund berättar om det tioåriga 
samarbetet med Ulf Lundkvist som resulterat i 
en bok. 
Tid: 14.30-15.15

Romsk poesi när den låter som bäst.
Vi får höra den rumänska författaren och poeten 
Luminita Cioaba läsa sin dikt ”Du romska 
barn glöm inte vem du är” dikten spelas upp 
från ett utdrag av filmen Romska tårar. Bengt 
O Björklund läser dikt av den romska ikonen 
Papuša. Tid: 15.15-15.50

Dansa flamenco!
Gabriela Gutarra och hennes kompis dansar 
och berättar om flamencos härkomst. 
Tid: 15.50-17.30

Lördag den 16 april
Den romska scenen

Familjesångarna från Uppsala - sång och 
musik
Familjesångarna förvaltar den musikaliska 
förmögenheten av 
urgamla vackra visor varvat med livslevande 
fotstampar-bluegrass. Tid: 18:00-18:30

Drommens manusch 
Vägarnas folk är en föreställning där Bennie 
återvänder till sin barndom, 1959, då han 
rymde hemifrån och mötte en av dem som van-
drade på våra vägar vid den tiden. Luffaren 
“Annerless”. I föreställningen låter Bennie 
honom berätta om sina möten med olika män-
niskor och folkgrupper som bevandrat våra 
vägar. Luffare, knallar, resande och romer. 
Föreställningen är en poetisk resa, varvad med 
Pelle Jagebys musik, genom ett Sverige som 
fanns och människor som valt sina egna vägar. 
Tid: 18.30

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




