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VÄLKOMMEN TILL

ROMA FESTIVAL 2018
GÖTEBORG
En festival som arrangerats i Stockholm under sju år och som lyfter fram den
romska kulturen genom ett program av musik, film och samtal.
Nu arrangeras den för första gången i Göteborg.
Festivalen arrangeras av Romano Center i Väst - Göteborgs Stad, Re: Orient
och Sveriges Internationella Roma Filmfestival (SIRF).
I samarbete med Frölunda Kulturhus, Stadsbiblioteket, Hagabion,
Världskulturmuseet och Romedia

FILM, SAMTAL,
DANS, MUSIK,
FOTOUTSTÄLLNING
27 OKTOBER –
28 NOVEMBER
Gratis inträde till
alla
programpunkter.

www.goteborg.se/romanocenter, www.reorient.se
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Lördag den 27 oktober
Presentation och inledning av Roma Festivalen
2018 Göteborg
Filmen JIMMY RIVIÈRE, av Teddy Lussi-Modeste
(Spelfilm, 90 min)
På franska med engelsk undertext. Från 15 år
Filmen skildrar hur en ung man formats in i
heterogeniteten inom sitt romska samhälle på ett sätt
som ger insikt i individens inre kamp under formandet
av en ny identitet.
Plats: Hagabion
Tid: kl 16.00 (Hämta din gratisbiljett i luckan)
Filmen visas även på Frölunda Kulturhus den 8
november, kl 18.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Söndag den 28 oktober
Denna dag bjuder på film och samtal med Galya Stoyanova (RomArchive) och Domino
Kai (Romano Center i Väst, Göteborgs stad samt SIRF).
Plats: Hagabion
Tid: kl 16-18 (Hämta din gratisbiljett i luckan)
• Samtal: Romer i film och media idag - Varför ser man sällan en rom som hjälte på
filmduken?
Filmer, från 15 år:
• GRANADA THE MAYA FAMILY: Mundi Romani series, av Katalin Barsony (27 minuter)
På spanska med engelsk undertext.
Denna film utforskar de spanska romernas (Gitanos) fantastiska värld genom den unika
berättelsen om den inflytelserika flamencodansaren Mario Maya och hans otroliga familj.
Filmen utforskar flamencos historia, en konstform inspirerad av de förföljelser romer utstått i
århundraden och som så småningom ledde till att spanska romer förlorade kunskap om sitt
språk.
• RILEY SMITH: PORTRAY OF AN ENGLISH TAP DANCER, av Damian James Le Bas
(4,25 minuter)
Denna film skildrar den 16-årige Riley Smith som lärt sig dansen av sin far, ett arv efter sin
farfar och andra förfäder. Han utvecklar sina färdigheter i sin trädgård på en bräda, ”den är
bättre än en scen”, säger han, ”för den står alltid till mitt förfogande”.
• JACQUES LÉONARD, EL PAYO CHAC, av Yago Leonard (Dokumentär, 61 min)
På franska med engelsk undertext
Dokumentären handlar om den franska äventyraren och fotografen Jacques Léonards
spännande liv (född i Paris 1909, död i Girona 1995). Fotografen förälskade sig i den vackra
romska kvinnan Rosario Amaya och bosatte sig med henne i Barcelona under 20-talet. I
dokumentären skildras hans liv med den romska minoriteten.
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Tisdag den 6 november
FOTOUTSTÄLLNING – NON GRATA, Av Åke Ericson
Vernissage
Plats: Frölunda Kulturhus, Utställningshallen
Tid: kl 17.30-20.00
Åke Ericson medverkar under vernissagen. Utställningen visas sedan fram till 25 november.

I Europa bor tolv miljoner romer. Några
av dem möter du i Non Grata (icke
önskvärd). Åkes bilder skildrar nära och
personliga möten med människor som
ofta lever under omänskliga
förhållanden, men också deras
vardagsliv, kärlek och kultur.
”Jag ville inte enbart skildra förtrycket
och misären som många romer lever i.
Min berättelse handlar också om de
romer som lever integrerade i det
europeiska vardagslivet.” -Åke Ericson

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdag den 7 november
FLAMENCO
En kväll med intensitet, närvaro och kontraster. Möt Gabriela Gutarra, en av nordens mest
framstående flamencodansare, som dansar och berättar flamencons historia. Dessutom kan du
se dansfilmen Granada-the Maya Family och gå på en prova-på workshop. Flamenco är en
kraftfull dans med starka känslor och kontraster. Den är också en av romernas starkaste
dansuttryck. Idag dansas den på de stora scenerna i världen, men det har inte alltid varit så.
Ursprunget är gatans kreativa miljö.
Vi bjuder på en spännande och uttrycksfull upplevelse
där ni får lära känna Flamencons historia och
utveckling följt av en sprakande dansshow. Dessutom
får ni uppleva dansens intensitet och uttryck genom
filmen ”Granada – the Maya Family”, med dansare
som är världskända inom Flamenco.
De som vill får även möjlighet att lära sig grunderna i
en avslutande workshop. Inga förkunskaper krävs.

Plats: Världskulturmuseet
Tid: kl 18.00-20.00
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Torsdag den 8 november
Filmen JIMMY RIVIÈRE, av Teddy Lussi-Modeste (Spelfilm, 90 min)
På franska med engelsk undertext. Från 15 år
-se information om filmen ovan.
Plats: Frölunda Kulturhus
Tid: kl 18.00
Filmen visas även på Hagabion den 27 oktober, kl 16.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Lördag den 10 november
Välkommen till en dag fylld med Romska berättelser, film och samtal

Plats: Stadsbiblioteket Trappscenen
Tid: kl 14.00
• Musik med David Bäck och Nuri Selim
• Domino Kai hälsar välkommen och
berättar om Roma Festivalen 2018
Göteborg
• Romska berättelser, uppläsning ur
antologin Den ohörda historienRomska och resande berättelser med
Bagir Kwiek och Celina Adamsson
• Samtal: Varför når inte de romska
berättelserna finsalongerna? Hur kan vi
nå en förändring? Samtalsledare
Domino Kai
• Musik med Trio hjilosko drom - Trio
hjärtats väg

• Fika

Plats: Stadsbiblioteket Hörsalen
Tid kl 15.30
Film: Romernas historia 1900-tal. Fyra kortfilmer producerade av UR. Romer är en av
Sveriges nationella minoriteter men så har det inte alltid varit. Sverige har en historia av att
ha förtryckt romer och de har inte alltid haft samma rättigheter som svenska medborgare.
Dessa filmer skildrar livsöden som delas av alltför många här i Sverige.
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Måndag den 12 november

Föreläsning med Dr Adrian Marsh.
Ta tillfället i akt och lär dig mer om romernas forntida arv, historia och kultur!
Vi inbjuder dig till en unik resa genom Dr Adrian Marsh, för att genom kunskap öka
förståelsen om varför en grupp hamnat där den är idag.
Föreläsningen hålls på engelska.
Dr Adrian Marsh har sedan 2007 föreläst och publicerat i
romska-studier, han är även forskare i romska-studier vid
Greenwich University.

Plats: Handels, Vasagatan 1
sal B33
Tid: kl 13-15

Han har tidigare arbetat inom samhällsutbildning och
barnomsorg i Storbritannien, med Storbritanniens resandes
Utbildningstjänst i London samt som konsult för Rädda Barnen
Sverige (Europaprogrammet), Brittiska rådet i Turkiet,
Europarådet i Strasbourg, Europeiska kommissionen i Bryssel,
Delegationen för romska frågor i Sverige, European Roma
Rights Centre i Budapest och undervisat vid Svenskt
Forskningsinstitut i Istanbul, Uppsala universitet, Lunds
universitet, Malmö Högskola, Södertörns Högskola,
Amerikanska universitetet i Kairo och Istanbul Bilgi University.
Har bott och arbetat bland Turkiets romer sedan 2002 och är
bosatt i Istanbul. Han är av brittisk romanishal resande
ursprung.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Fredag den 23 november
Öppet Hus - Romano Center i Väst
Välkommen till öppet hus hos oss på Romano Center i
Väst. Se våra lokaler, prata med oss och ställ dina
frågor, fika och ha en trevlig stund.
Romano Center i Väst är en kommunal verksamhet
inom Göteborgs Stad som har i uppdrag att arbeta för
romers rättigheter och möjligheter.
Centret arbetar för att inkludera den romska minoriteten
i samhället och stärka den romska gruppen så att de
kan hitta vägar till egenmakt.
Genom stöd och rådgivning kring frågor som rör
personens vardag bidrar Romano Center i Väst till att ge
alla romer i Göteborg en enklare vardag.
Genom påverkan och utbildningsinsatser mot stadens
och andra myndigheters verksamheter ska arbetet bidra
till ökad förståelse, ett gott bemötande och likvärdig
service där romer inte upplever sig diskriminerade.

Plats: Första Långgatan 28B,
vån 3
Tid: kl 13.30-16.30
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Onsdag den 28 november

Samtal
AMNESTYRAPPORT, MR KRÄNKNINGAR MOT
UTSATTA EU-MEDBORGARE I SVERIGE
De människor som kommer till Sverige från andra länder för att tigga lever ofta under
mycket svåra förhållanden såväl i hemländerna som i Sverige.
Amnesty har genom ett omfattande fältarbete kartlagt situationen för de här människorna i
Sverige och presenterar nu resultaten från rapporten som släpps 22 november – hur
människor hamnar utanför även i Sverige när det gäller både vård, skola och socialt skydd,
hur de stängs ute på flera fronter samtidigt. Amnesty har granskat hur Sverige lever upp till
folkrätten i frågan.
Medverkande Erika Oldberg (utredare för Amnesty) och Mona-Lisa Pruteanu
(Räddningsmissionen i Göteborg och rom från Rumänien – som berättar om sina
erfarenheter).
Plats: Romano Center i Väst, Första Långgatan 28 B. vån 3
Tid: kl 15.00-16.30
På grund av begränsad plats anmäl dig till rcv@kom.goteborg.se

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi hoppas att du vill komma och ta del av romsk kultur och de viktiga
frågor som lyfts i samband med festivalen.

Varmt välkommen!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

