K O M O C H F I R A I N T E R N AT I O N E L L A

ROMADAGEN
8 APRIL 2019

Kom och fira Internationella romadagen med oss och Kulturministern Amanda Lind.
Kom och mingla och samtala om livet förr och nu. Vi startar dagen klockan 14 med ett
panelsamtal med Stockholms politiker, modererar samtalet gör Ann-Margarethe Liv.
Klockan 16 börjav firandet med Diana Nyman och Rosita Grönfors som berättar om romska kläder.
Fred Taikon visar gamla bilder på duken. Kom och lyssna på en inspelad intervju som Sveriges
Radio har gjort på 40-talet med sagoberättare Johan Dimitri Taikon.
Under kvällen kommer vi att dela ut É Romani Glindas hederspris till personer som arbetat för
den romska frågan. Vi kommer att dela ut gratislotter till alla som kommer. Du kan vinna ERG:s
bokpaket med flera titlar för både barn och vuxna!
Kaffe med dopp står framme hela dagen för att sedan lämna plats för en lättare buffé som serveras under tiden som scenen intas av musikgruppen Amé sam rom och artisten Samira Borg.
Vi kommer även att ha öppen scen för den som vill sjunga, spela eller dansa. För de mindre
bjuder vi på läsk, bullar.

Alla är välkomna! Fri entré
Tid: Måndag 8 april 2019 kl. 14.00 kvällsprogram från kl. 16.00
Folkets Husby, Edvard Griegsgången 16 | T-bana: Husby
Lokalen befinner sig på gatuplan och är tillgänglighetsanpassad
Detaljerad program med hålltider på facebook.com/romaniglinda
www.romaniglinda.se
Programmet genomförs av É Romani Glinda, Internationella rom och resande kvinno forum, och föreningen
Romer, kultur, fritid, kunskap och tolerans med stöd av Stockholm Stad, Statens Kulturråd och Stockholms läns landsting.

Internationella romadagen
8 april 2019
13:00 Portarna öppnas. Utställning med mingel.
14:00 Rosita Grönfors och Maria Taikon välkomnar och presenterar uppkomsten av Internationella romadagen.
14:10 Rosario Alí, Rosita Grönfors, Rafael Szoppe och Diana Nyman inleder samtalet kring romsk inkludering.
14:40 Panelsamtal. Stockholms politiker svarar på frågor om hur de kommer att arbeta med romsk
inkluderingen inom sina respektive partier.
Moderator: Ann-Margarethe Livh. Här ges även chansen att ställa frågor från publiken.
15.40 Rosario Alí och Diana Nyman reflekterar tillsammans om vad som framkommit under panelsamtalet.
16.00 Kulturminister Amanda Lind inviger firandet av Internationella romadagen 8 april 2019.
16:10 Modevisning av romska kläder. Presentatörer är Rosita Grönfors och Diana Nyman.
16:50 Rosita Grönfors och Diana Nyman informerar om foto utställningen och nya rådgivningscentret.
17.10 Öppen scen och mingel.
17.30 Maria Taikon och Rosita Grönfors presenterar dagen för gästerna som tillkommit.
17:40 Fred Taikon visar gamla bilder och spelar upp en intervju med Johan Dimitri Taikon från 40-talet.
18:00 Musikinslag med gruppen Amé sam rom och Samira Borg.
18:30 É Romani Glinda delar ut sitt årliga hederspris till två prominenta personer.
19:00 Musikinslag och en lättare buffé.
OBS: vi reserverar oss för ändringar i programmet.

Alla är välkomna! Fri entré
Tid: Måndag 8 april 2019 kl. 14.00 och sedan 16.00
Folkets Husby, Edvard Griegsgången 16 | T-bana: Husby
Lokalen befinner sig på gatuplan och är tillgänglighetsanpassad
Detaljerad program med hålltider på facebook.com/romaniglinda
www.romaniglinda.se
Programmet genomförs av É Romani Glinda, Internationella rom och resande kvinno forum, och föreningen
Romer, kultur, fritid, kunskap och tolerans med stöd av Stockholm Stad, Statens Kulturråd och Stockholms läns landsting.

