É Romani Glinda bjuder in till

Romska
kulturdagar
2019
En rad av seminarier om och med romer
11-14 September 2019
Kom lyssna när det passar er
Gratis inträde

Onsdag 11 september
Dokumentärfilmer
Romers förföljelse i Bessarabien under 1940- talet Händelsen är

föga omtalad och bortglömd i den romska Förintelsehistorien när romer
deporterades från Moldavien till Transnistrien. En dokumentärfilm
producerad av National Roma Center i Moldovien i samarbete med É
Romani Glinda. Engelsk text. 15.00-16.15

En nation utan land – En dokumentär om romer

En dokumentär om romernas situation i England och Slovakien. Romer
som själva jämför sina tidigare levnadsvillkor i Slovakien med de
möjligheter som de funnit i England. Engelsk text. 16.30-16.45

Romska liv, förr och nu.

Ett samtal om hur livet var för romer i Sverige under 1900-talet fram till
idag. Samtalet leds av Fred Taikon och medverkande är Hans Caldaras,
Allan och Marianne Demeter. De berättar om hur de bemöttes av svenska
myndigheter och majoritetssamhället. Svensk text. 17.00-18.00

Torsdag 12 september
Kulturdepartementets stadssekreterare Helene Öberg inviger
Romska kulturdagar 2019 13.00-13.15
Minoritetspolitikens genomslag

Panelsamtal med Jacob Kaluski, Sveriges Jiddischförbund; Inge Frisk,
Sameföreningen i Stockholm; Kurt Kalander, föreningen tornedalingar i
Stockholm och Fred Taikon, É Romani Glinda. Hur minoritetspolitiken
hjälpt att upprätthålla kultur och identitet. 13.15-14.00

Språkcentrum för de nationella minoritetsspråken

Ingrid Johansson Lind utsedd av Kultur- och demokratiminister Amanda
Lind att utreda möjligheten till ett romskt språkcentrum.
Ingrid berättar om uppdraget och hur långt man har kommit i frågan.
14.15-15.00

Språket är en viktig del av identiteten, hur gör man för att
behålla det?

Fredag 12 september
Hur kommer fördomar till?

En workshop med Moa Matthis om hur gamla stereotypiska
föreställningar om romer har påverkat dagens fördomar. Intressant även
att förstå hur dessa stereotyper uppkommit och varför. 10.00-10.45

Yttrandefrihetens gränser

Demokrati bygger på fria röster, samtal och förmågan att lyssna även till det
du inte gillar. Vad händer om samtalen tystnar? Marcel Rådström från Forum
för levande historia samtalar med publiken om yttrandefrihet. 11.00-11.45

Alltid fick man höra ”Jävla zigenare”

Romer berättar om kränkningar och förföljelser de upplevt. Hur det kändes
att som barn ständigt fördrivas från lägret, inte sällan mitt i natten, med
våld och under vapenhot. Filmvisning och diskussion 13.00-13.45

Diskriminering

Annika Heikkinen från Sensus studieförbund berättar om
diskrimineringsfrågor och möjlighet till upprättelse. 14.00-14.45

Filmvisning ”Grofo” av Jan Linell.

Romsk film om droger och dess verkan. Filmen är inspelad i Malmö
med romska skådespelare. Svensk text. 15.15-16.30

Boksläpp
Barnen på Tanto – Vinterlekar

Nu släpps den tredje boken i Fred Taikons barnbokserie. Författaren
berättar om sin uppväxt i Tanto tillsamman med sina syskon och kusiner.
Boken Vinterlekar handlar om alla hyss de gjorde i Tantolunden och hur
de ständigt blir förföljda av Parkis och farliga lekar på Mälarens isar.
17.00-17.30

Maja bjuder på Saviako

Kom och träffa Maja, en liten romsk flicka och hennes familj.
”Maja bjuder på Saviako” är den första pekboken på romska i serien
om Maja. Tillsammans med Maja får barn möjligheten att lära sig sina
första ord på romska. 17.30-18.00

Lördag 14 september

Jacob Kaluski, Sveriges Jiddischförbund och Dragan Lärlund från
föreningen Lovara i Lund samtalar om språkets betydelse, nuvarande
status och vad som behövs för att bevara språket. 15.15-16.00

Danslektioner i romsk dans för barn 16.00-17.00

Romsk läsambassadör

Gamla bilder berättar Kom och titta på gamla bilder om romer i
Sverige och Europa. 17.00-18.00

Läsambassadören är utsedd för att sprida läslust och verka för att alla ska
få samma möjligheter att hitta fram till litteraturen. Cecilia Brisander från
statens kulturråd presenterar uppdraget och tanken bakom införandet av
en romsk läsambassadör. 16.15-17.00

Else-Marie Molitor en känd Stockholmsprofil. Intervju med
Molly om hennes liv under 40 år med romer

Intervju med Molly om hennes liv med romer. Bland romerna är hon känd
som Molly, men egentligen heter hon Else Marie Molitor.
I mer än 50 år har hon fungerat som en brygga mellan svenskar och
romer. Idag är Molly pensionär men har knappast dragit sig tillbaka.
Molly är fortfarande en flitig resenär, en riktig globetrotter. 17.15-18.00

Dansant överraskning

Sunita Singh är en välkänd artist, koreograf och pedagog inom indiska
danser. Utbildad i både Kathak och Odissisamt är tränad i olika folkstilar.
18.00-18.45

Musikaliskkväll med Taikon:s orkester

Gruppen har återuppstår efter 60 års vila! Vi får en en återblick på hur
det kunde tänkas se ut på de svenska dansbanorna på 30-60 talet och en
vision om hur det hade sett ut om de romska orkestrarna hade fortsatt
in i dagens tid. 19.15

Seminarierna är kostnadsfria och öppna för allmänheten. Alla lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Plats: Skarpnäcks kulturhus T-bana: Skarpnäck
Följ oss på: facebook.com/Romskakulturdagar

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
Programmet genomförs i samarbete med Skarpnäcks kulturhus och Sensus studieförbund
med stöd av Stockholms stads kulturförvaltning, Statens kulturråd och Stockholms läns landsting.

