Rosa Stationen Telefonplan – Kulturmöten
hösten 2018

Program 16/9
Språkcafé, spelning och gitarrlektion står på programmet för höstens första söndag!
Den 16 september får vi besök av Lär-olika som delar med sig av samtalsövningar för språkcafé.
Sengal - kurd, musiker och sångare från Turkiet spelar några av sina favoritvisor för oss.
Vill du spela gitarr? För er som vill spela gitarr startar vi terminens gitarrkurs med Mikael Sundin, musiker och
lärare. På plats finns gitarrer att låna. Kom i tid och anmäl dig om du är intresserad. Det är begränsat antal platser till
gitarrlektionen!
Och så FIKAR vi så klart. Har vi tur så bjuds det på goda pajer.
Precis som vanligt kommer det också finnas spel, pingis och plats för härligt häng med nya och gamla vänner!

Program 30/9
Söndag 30/9 håller RWS Open Cinema filmeftermiddag på Rosa Stationen Telefonplan - Kulturmöten! Det är den
första av tre under hösten.
Filmen beskrivs som en osentimental nutidsdrama och heter “And breathe normally”. Handlingen utspelar sig på
Island.
Vad kan du om Island? Efter filmvisningen finns en tipsrunda om Island för alla nyfikna. Men först samtalar vi om
filmen.
Vill du spela gitarr? För er som vill spela gitarr fortsätter vi terminens gitarrkurs med Mikael Sundin, musiker och
lärare. På plats finns gitarrer att låna. Kom i tid och anmäl dig om du är intresserad. Det är begränsat antal platser till
gitarrlektionen.
För barn och alla som vill pyssla skapar vi med höstlöv. Vi bjuder på fika i vårt språkkafé, där kan även de som inte vill
titta på filmen spela spel och umgås.

	
  

Program 14/10
Missa inte dokumentären MATANGI/MAYA/M.I.A när RWS Open Cinema och Föreningen Midsommargården bjuder in
till gratis filmvisning och filmfika på söndagens kulturmöten.
Från tamilsk flykting till aktivist och popstjärna. I en av årets bästa musikdokumentärer berättar M.I.A. själv genom
årtionden av filmmaterial om sin bana till toppen som omstridd superstjärna. M.I.A. är inte en kändis som provocerar
för att provocera. Hennes ursprung i inbördeskrigsdrabbade Sri Lanka, hennes familjs nära förbindelser med en
tamilsk rebellgrupp och hennes erfarenheter som invandrare i England är alla komponenter som format M.I.A.s sätt
att uttrycka sig och lyfta ämnen som många inte vill höra talas om. Först genom filmmediet. Sen genom musik. I en
kombination av M.I.A.s eget filmmaterial, från barndom till nutid, ges en unik inblick i den starka, känsliga och
aktivistiska Matanis liv, personen bakom superstjärnan M.I.A. Se trailern
här! https://www.youtube.com/watch?v=sL4qm8alffY
Efter filmvisningen filmpratar vi och det finns möjlighet att testa att lägga sina egna rhymes i Midsommargårdens
musikstudio, tillsammans med en musikpedagog.
Den politiska satiriken Alaa Rostom håller i en serieteckningsworkshop. Hans egna teckningar innehåller både skarp
samhällskritik och vass humor. I Aleppo, Syrien arbetade han som journalist och prisbelönt serietecknare. Han har en
konstutbildning från Tishreen-institutet i Aleppo och en journalistutbildning från Pressuniversitetet i Damaskus. Alaa
har tecknat serier för tidningen Baladna i Damascus, Al Jazeera, det libanesiska morgonprogrammet Asia TV och
Länstidningen i Jämtland. Han har jobbat som manusförfattare för MC Libanon, TV-reporter på Al-dunya, Aleppo och
nyhetsredaktör och kortfilmsproducent på TV Al-Aalam i Libanon. Vi är glada att han vill återkomma till Rosa Stationen
Telefonplan!
Vill du lära dig spela gitarr? För er som vill spela gitarr fortsätter vi terminens gitarrkurs med musikern och
superpedagogen Mikael Sundin. På plats finns gitarrer att låna. Lektion 1 hålls mellan 15.00-15.30 och lektion 2
mellan 15.30-16.00. Kom i tid och anmäl dig om du är intresserad. Det är begränsat antal platser till gitarrlektionen.
Som vanligt bjuds det på fika, vi ställer fram spel och håller öppet i språkcafet.

Program 28/10
Söndagen den 28 oktober blir det familjefest igen på Rosa Stationen – Kulturmöten! Clowner utan Gränser kommer
med föreställningen Cirkus för hopp och styrka. Kanske kommer vi må bättre efteråt och känna oss mer glada ihop?
Föreställningen Cirkus för hopp och styrka är proppfylld med humor och skratt. Efteråt ger Clowner utan gränser oss
en workshop. Den ska få oss må bättre, känna oss bättre och få oss att skapa bättre relationer till varandra! Vi har ännu
inte sett föreställningen, men gissar att vi kommer att skratta oss dubbelvikta som sist då Clowner utan Gränser
besökte oss!

	
  

I språkkafét skapar vi fantasifulla och teatraliska masker. Kanske är det just en sådan du behöver till Halloween?
Masken är en effektfull del av kostymen inom teater och scenisk konst. Den kan trolla bort dig och den kan trolla fram
dig. Du bestämmer ditt uttryck!
Vill du lära dig spela gitarr? För er som vill spela gitarr fortsätter vi terminens gitarrkurs med musikern och
superpedagogen Mikael Sundin. På plats finns gitarrer att låna. Lektion 1 hålls mellan 15.00-15.30 och lektion 2
mellan 15.30-16.00. Kom i tid och anmäl dig om du är intresserad. Det är begränsat antal platser till gitarrlektionen,
listor finns i receptionen.
Vi bjuder på höstigt fika, ställer fram spel och håller öppet i språkcafet.

Program 11/11
Söndagen den 11 november blir det RWS Open Cinema igen på Rosa Stationen – Kulturmöten! Denna gång visar vi
bioaktuella filmen Amatörer! "Ett drama fullt med uppkäftig humor och ett stort bultande småstadshjärta”.
Välkommen till Lafors. Ett svenskt brukssamhälle i desperat behov av nystart. En gnista hopp tänds när en tysk
lågpriskedja överväger att etablera sig på orten. 500 nya jobb skulle förändra allt! Musse på kommunen får äran att
göra reklamfilmen som ska sälja in Lafors.
Men Aida och Dana tar upp fighten och riktar sina mobiler och selfiesticks mot alla som inte får vara med. Kampen om
vem som har rätt att berätta Lafors historia har börjat. Amatörer visas klockan 14.00. I biomörkret finns popcorn, dricka
och gott sällskap! Se trailern här!
I språkkafét skapar vi serieberättelser tillsammans med Alaa Rostom. Förra gången fick vi öva på att rita, denna gång
ger vi oss in på att berätta med satir och serieteckning. Kanske gör vi en egen berättelse om Stockholms kommun! En
kommunsatirserie!
Den politiska satiriken Alaa Rostoms teckningar innehåller både skarp samhällskritik och vass humor. I Aleppo, Syrien
arbetade han som journalist och prisbelönt serietecknare. Han har en konstutbildning från Tishreen-institutet i Aleppo
och en journalistutbildning från Pressuniversitetet i Damaskus. Alaa har tecknat serier för tidningen Baladna i
Damascus, Al Jazeera, det libanesiska morgonprogrammet Asia TV och Länstidningen i Jämtland. Han har jobbat som
manusförfattare för MC Libanon, TV-reporter på Al-dunya, Aleppo och nyhetsredaktör och kortfilmsproducent på TV AlAalam i Libanon. Han är också en superpedagog som får amatörer att rita riktigt snygga serieteckningar! Kom och
pröva du med! Klockan 13.00-16.00.
Gitarrlektion! För er som vill spela gitarr fortsätter vi terminens gitarrkurs med musikern och superpedagogen Mikael
Sundin. På plats finns gitarrer att låna. Lektion 1 hålls mellan 13.00-13.30 och lektion 2 mellan 13.30-14.00. Kom i
tid denna gång om du vill gå! Det är begränsat antal platser till gitarrlektionen, listor finns i receptionen.
Som vanligt bjuds det på fika, vi ställer fram spel och håller öppet i språkcafet.

	
  

Program 25/11
Nu på söndag den 25 november ska vi pimpa våra bakverk och baka lussekatter. Vi prövar också en teaterworkshop på
enkel svenska och för alla gitarrälskare håller vi den sista gitarrlektionen för i år! Gillar du återvinning och att skapa? Vi
tillverkar smycken av gamla kaffekapslar!
Sophie Helsing är dramaturg och librettist! Hon har skrivit och översatt operaverk för bland annat Unga på operan och
Vadstena-Akademien. Hon är även utbildad skådespelare på École Internationale de Théâtre Jaques Lecoq i Paris. På
Rosa Stationen Telefonplan har hon varit vid flera tillfällen och lett uppskattade workshoppar.
På söndag håller Sophie i en teaterworkshop på lätt svenska. Det blir improvisationsövningar och uppvärmning.
Därefter läser vi texter och prövar att skådespela. Vi kommer få hjälp med röst, skådespeleri och regi. Sophie är en
erfaren workshopledare och har en fantastisk förmåga att se var och en av oss och att lyfta våra styrkor och utveckla de
saker som vi behöver jobba vidare med. Låter det läskigt och roligt? Ja roligt kommer det i alla fall att bli!
Teaterworkshop klockan 14.00-16.00
I språkkafét skapar vi bakelsernas mästerverk! Vi bakar lussekatter och utlyser en tävling i den mest kreativa bullen
och dekorerar cup-cakes i regnbågens alla färger, med tomtar och rosa hjärtan. Lussekatten är den saffranskryddade
vetebullen som serveras på lucia och en mängd olika former finns redan. Kan vi uppfinna nya former? När bullarna är i
ugnen kan du prova att göra smycken som örhängen och halsband av återvunna kaffekapslar.
Kreativt språkcafé klockan 13.00-16.00
Gitarrlektion! Missa inte sista lektionen för hösten! Musikern och superpedagogen Micke Sundin undervisar nybörjare
i gitarr. På plats finns gitarrer att låna. Anmäl dig i reception om du vill gå, det är begränsat antal platser.
Gitarrlektion: Lektion 1 klockan 15.00-15.30 och lektion 2 klockan 15.30-16.00
Som vanligt bjuds det på fika. Vi ställer fram spel och håller öppet i språkcafét.

Rosa julfest 9/12
Välkomna till den sista kultursöndagen på Rosa Stationen Telefonplan! Den 9 december 13.00-16.00 bjuder vi in till
en kreativ och alldeles underbar julfest med hög mysfaktor. Det blir klassiska och brasilianska toner och rytmer,
filmvisning och samtal, osynlig neongraffiti, julstämning i musikstudion, kreativa paketinslagningar och så vårt
traditionsenliga pepparkaksbak! YALLA ALLA! Rosa Julfest är väl värd att vänta på!
>>> PROGRAM
Söndagen den 9 dec 13.00-16.00
13.00-13.15 Invigningsnummer med Nils Westman, volontär Refugees Welcome Stockholm
13.15-14.00 ”Min tid kommer” en viktig och angelägen kortfilm av Fernando Illezca. Efterföljande panelsamtal med
Abo Wejdan, Yosef Mohammadi och Nazir Haydarpour och moderator Jesper Cameron.

	
  

14.30-15.00 Julig och juvlig konsert med pianisten Karin Haglund och sopranen Maja Frydén
15.00-15.45 Återvunnen slagverksworkshop i sambatoner med Juan Romero
>>> PÅGÅENDE HELA DAGEN 13.00-16.00
Osynlig graffitiworkshop i neon med Rikard Olsen
Pepparkaksbak med hemmabagaren Agneta
Paketinslagning i mästerklass eller tomteklass
>>> MER OM PROGRAMPUNKTERNA
Till Rosa Stationen Telefonplan kommer människor för att delta i olika aktiviteter och hjälpa till med våra olika
program och mötesplatser. Nils Westman har hjälpt till i språkkaféet och kommer under Rosa Julfesten spela några
stycken musik för oss och därmed inviga söndagen! Missa inte invigningen 13.05!
Sverige Berättar skapade föreställningen Svenska änglar - en nyanländ fantasi av och med ungdomar och unga vuxna.
Vi fick äran att visa föreställningen under en kultursöndag i våras. Kring en av skådespelarna, Mohammad Zare
skapades en kortfilm. Filmen heter ”Min tid kommer” av regissören Fernando Illezca och vi är både stolta och
förväntansfulla att få visa detta korta och oerhört angelägna verk! Efter filmen fortsätter ett panelsamtal med med Abo
Wejdan, Yosef Mohammadi och Nazir Haydarpour och moderator Jesper Cameron. Filmen visas 13.15, därefter
panelsamtal till 14.00
Pianisten Karin Haglund och sångaren Maja Frydén bjuder på julstämning med klassisk musik, jazz och en och en
annan julvisa.
Karin Haglund en av Sveriges mest mångsidiga och eftertraktade pianister.
Sopranen Maja Frydén har efter sin utbildning medverkat i flera föreställningar på Unga på Operan. Tillsammans
skapar de magi och ger oss en fantastisk konsert på Rosa julfesten! Julkonsert 14.30-15.00
Juan Romero, slagverkare och ledare av orkestern Sambomba håller i 45 minuter av slagversworkshop i sambarytmer
med återvunna plastpåsar. Vi säger att detta är framtiden! Garanterat roligt för alla åldrar. Juan är en uppskattad
musiker och workshopledare och lämnar sambafotspår i skolor, på scener och festivaler varhelst de går. Vi tycker att en
riktigt bra julfest måste innehålla lite samba och för ni som besökte Rosa Festivalen den 2 september blir det kanske
ett kärt återseende! Återvunnen slagverksworkshop 15.00-15.45
Rikard Olsen gjorde succé under Rosa Festivalen med en osynlig graffitiworkshop i neon. Vi upplevde ren lycka och
behövde en repris. För er som missade finns nu ännu en chans att låta måleriet flöda under UV-lampors sken och med
en av de absolut bästa konstpedagogerna och graffitikonstnärerna i stan! Rikard kan annars hittas i Björns Trädgård
där han driver och leder Stockholms pedagogiska vägg. Osynlig graffitivägg håller öppet 13.00-16.00
I musikstudion finns Joel Rönnerbäck och hjälper stora som små att spela in en julsång eller julhälsning, för eget bruk
eller för att skicka till nära och kära, inom landet eller ute i världen. Några låtar finns förberedda med text, annars
hjälps vi åt att hitta just din jullåt! Julstudion håller öppet 13.00-16.00

	
  

I språkcafét leder Agneta pepparkaksbak för stora och små! Passa på att baka med hela släkten och nyfunna vänner! I
Paketinslagningen byter vi idéer och lär oss nya sätt att slå in våra presenter eller klappar. Ta med de egna klapparna
eller öva bara dina wraps. Kreativt språkcafé håller öppet 13.00-16.00
Som vanligt bjuds det på fika. Vi ställer fram spel och håller öppet i språkcafét.
Tid? Klockan 13.00-16.00 och det är alltid gratis.
Var? Telefonplan 3, T-bana Telefonplan

	
  

