Rosa Stationen Telefonplan – Kulturmöten
våren 2018

Program 28/1

Under vårens första Rosa Stationen Telefonplan - Kulturmöten ägnar vi oss åt konsten att tala med
varandra. Karin Bruce från LärOlika leder samtalen. Ta tillfället i akt att under intressanta former
utveckla dina samtalsskills eller komma över blygheten.
Vad är LärOlika?
LärOlika är ett utbildnings- och ledarprogram. Programmet handlar om samtal och lärande mellan
människor som har olika bakgrunder, åldrar, intressen och erfarenheter.
För att avrunda söndagen har vi bjudit in den fantastiska pianisten Daniel Hormazabal. Han ger en
pianokonsert i världsklass. Daniel började spela piano vid 11 års ålder på kommunala musikskolan i
Upplands Väsby och kommer berätta om vägen till att bli en mycket uppskattad konsertpianist.
Tjuvlyssna här: https://soundcloud.com/user-898195766/rachmaninov-piano-sonata-no2-op36-1mvthttps://soundcloud.com/user-898195766/debussy-images-book-1
Är du nyfiken på Språkkören? Körledarena Lisah och Malena kommer och berättar om kören och alla
erbjuds chansen att prova. Klockan 13.00-13.30.
Precis som förra året kommer det också finnas spel, pingis, fika och plats för härligt häng och samtal
med nya vänner.
__________________________________________________________________________________

Program 11/2

Poesi, tygtryck och körsång i kärlekens tecken!
Under vårens andra Rosa Stationen Telefonplan - Kulturmöten tjuvstartar vi lite och firar Alla hjärtans
dag tillsammans med nya och gamla vänner
Dramaturgen Sophie Helsing kommer och leder en poesiworkshop. Vi leker med ord och skapar
ordkonst med tema kärlek
Vi får också besök av Mia Lagerman från Saved & Remade / Skärvor ger lycka. Under ledning av Mia
trycker vi fina tygväskor och Alla hjärtans dagkort. Väskor och kort att trycka på finns på plats, men ta
gärna med egen T-shirt eller annat att trycka på.
Vi avrundar eftermiddagen med gemensam körsång. Lisah och Malena som leder kören Sjung språket
kommer och sjunger tillsammans med oss.
Den här gången blir det också extra festligt och gott fika. Vi avslöjar inte vad, men vi lovar att du inte
kommer bli besviken.
Precis som vanligt kommer det också finnas spel, pingis och plats för härligt häng och samtal med nya
vänner.
__________________________________________________________________________________

Program 25/2

Söndagen den 25 februari tar dramaturgen Sophie Helsing och musikern Mikael Sundin med oss på en
kreativ poesiresa. Sophie och Micke har tillsammans skapat en workshop i hur vi kan läsa och
framföra poesi. Genom skådespelar-, rytm- och musikövningar tränar vi på att bli ännu bättre på att

	
  

tala inför publik. Vi berör, upprör och glädjer vår publik!
Ta gärna med egna dikter, använd de du skapade förra söndagen eller välj bland de dikter som finns på
plats. Alla kan vara med, både vana och ovana poeter, med eller utan tidigare erfarenhet av poesi.
Under eftermiddagen kommen du också kunna skapa unika porträtt, både pastellporträtt och
ståltrådsporträtt, tillsammans med The Craft Lab. Våra porträtt växer fram samtidigt som vi pratar om
både det som är viktigt och oviktigt i livet. Runt våra skaparbord lär vi känna varandra lite bättre
Precis som vanligt kommer det också finnas spel, pingis, fika och plats för härligt häng och samtal
med nya vänner.
__________________________________________________________________________________

Program 11/3
Den 11 mars får vi tillsammans uppleva en teaterföreställning som berör!
SVENSKA ÄNGLAR - EN NYANLÄND FANTASI
Omid, Hadi och Ahmed anmäler sig till en ny talangtävling. Bara en kan vinna, dom andra åker ut. En
underhållande dystopi om vår tid.
Föreställningen är inspirerad av digitala berättelser, samtal och intervjuer med nyanlända ungdomar i
Sverige under åren 2016 - 2017.
Manus och regi: Sara Beer
Medverkande: Tomas Abraha, Daniel Cevér, Betty Fjällström, Yosef Mohammadi, Susanne Olofsson,
Alexandro Soltani, Abobaker Wejdan, Mohammad Zare m. fl.
Efter föreställningen kommer det finnas möjlighet att prata med Sara Beer och några av skådespelarna.
För alla er som är sugna på att vara kreativa laddar vi också upp med ett skapandebord där en kan vika
origami. Vi peppar varandra och skapar tillsammans
Under eftermiddagen kommer det också finnas möjliget till spännande samtal med nya och gamla
vänner runt fikaborden. För att hjälpa alla på traven med att få igång samtalen kommer vi erbjuda
roliga samtalsövningar och speed-samtal.
Och precis som vanligt kommer det finnas spel, pingis. Och plats för härligt häng.
__________________________________________________________________________________

Program 25/3

Den 25 mars blir det Forumspel - Drama ur verkligheten!
Vi använder drama och teater för att titta på orättvisor och träna på att lösa problem som kan uppstå i
livet. Du väljer ett problem som är viktigt för dig. Sedan hjälps vi åt att prova olika lösningar. Du
kommer både att få vara publik och skådespelare. Metoden kallas Forumspel och har använts sedan
70-talet för att bryta förtryck av olika slag.
Tid: 14.00-16.00
Parallellt med Forumspel kommer det vara filosoficafé med filosofen Adam Wallenberg. Temat är
identitet, spela en roll och vara sig själv.
Tid: 14.45-15.45
Vi får också besök av en teatergrupp från Ensamkommandes förbund Stockholm som kommer och
spelar föreställningen "Brothers in Arms". På scenen står ensamkommande ungdomar och
föreställningen handlar om deras väg till Sverige. Efter föreställningen blir det ett gemensamt samtal.
Föreställningen är på engelska.

	
  

Tid: 14.00-15.00
Under eftermiddagen kommer det också finnas möjlighet till spännande samtal med nya och gamla
vänner runt fikaborden. För att hjälpa alla på traven med att få igång samtalen kommer vi erbjuda
roliga samtalsövningar. Och precis som vanligt kommer det finnas spel, pingis.och plats för härligt
häng.
__________________________________________________________________________________

Program 8/4
JAG, HON, HJULET, HON DEN ANDRE & VI
Linn Holm och Cathryn Humpreys bjuder in till en 15 minuters presentation med dans och cirkus. De
är i ett tidigt stadie av deras process tillsammans. Processen går ut på att utforska samarbetet mellan
dem som individer och samarbetet mellan cirkus och dans.
Efter presentationen bjuds det in till ett samtal och en workshop om samarbete och tillit.
Tid: 13.45-14.45
Klockan 14.45-15.45 bjuder filosofen Adam Wallenberg in till filosoficafé.
Under hela eftermiddagen är textilarna Thyra Brusewitz och Stina Karlsson på plats och leder en
brideriworkhop. Det kommer också finnas möjlighet att göra fina unika pins i vår populära pinmaskin.
Och precis som vanligt kommer det finnas spel, pingis, fika och plats för härligt häng och möjlighet
till spännande samtal med nya och gamla vänner.
__________________________________________________________________________________

Program 21/4
Den 21 april blir Rosa Stationen Telefonplan en del av Kulturnatt Stockholm.
Vi bjuder in till en kulturell mötesplats i natten!
Här kan nya och etablerade i Sverige mötas, lära känna och lära av varandra. Om du gillar kultur i alla
dess former och är nyfiken på andra människor så åk till Midsommargården på kulturnatten!
GRATIS inträde!
Program:
I VÅR FINA KÄLLARLOKAL en trappa ner:
Barnens natt
18.15-18.45 Föreställningen Sakna med Röra dans
19.00-19.15 Allsång med barnens favoriter
19.15-20.00 Disco för de små med DJ Sam7
Öppen musikstudio
21.30-22.30 Var med och spela in en låt i vår nya musikstudio!
I STORA SALEN på övervåningen:
18.15-18.45 Tangouppvisning
19.00-19.30 Prova på balett med Marias dansskola

	
  

19.30-20.00 Prova på brasiliansk dans med Forró Stockholm
20.40-20.45 Stepuppvisning med Ingrid Stjernholm, 90 år!
20.45-21.30 Nils Berg Cinemascope
Jazz möter YouTube möter världen!
21.45-22.30 Prova på zumba
22.45-24.00 Dabkedisco med musik från Mellanöstern!
I FOAJÉ & MATSAL på övervåningen:
18.00-22.00 Pop-up-bibliotek och pyssel
Telefonplans Bibliotek poppar up med böcker, bokprat och pyssel. Den populära pin-maskinen är på plats!
18.00–24.00 Språkcafé – snack och snacks
Vi bullar upp med snacks och fika från hela världen!
18.30-21.30 Konstworkshop
Skapa tillsammans med grafittikonstnären Rikard Olsen.
20.00–22.00 Poesiworkshop
Följ med på en kreativ poesiresa!
TACK till våra samarbetspartners: Telefonplans Bibliotek, Musikcentrum Öst och
studieförbundet Bilda i Stockholm.
__________________________________________________________________________________

Program 6/5
Den 6 maj bjuder vi på dansföreställningen Matta Matta med The 100Hands & Dansstationens Turnékompani!
En dansföreställning som inte håller sig på mattan! Den är sport och den är dans. Den är fyrkantig men ändå
mjuk. Den är utmattning och vila – hoppa och sen landa, falla och sen stå upp igen. Matta Matta är en
föreställning om trygghet och att våga ta en risk. Två dansare går vilse i ett landskap av gymnastikmattor.
Publiken får vara med på nära håll och kan kika in med både näsa och tår.
Föreställningen börjar klockan 13.30 och är cirka 50 minuter lång. Passar för hela familjen!
Den här söndagen kavlar vi också upp ärmarna och kör språkcafé med extra allt. Anna El Yafi från Föreningen
Midsommargården och Linn Holm från Refugees Welcome Stockholm leder lekar och språkövningar. Detta kan
ni bara inte kan missa!
Och så skapar vi tillsammans! Ett massivt bygge med pyttesmå pinnar. Låter det omöjligt? Det är därför vi
försöker. Kom och bygg med oss!
Precis som vanligt kommer det också finnas spel, pingis, fika och plats för härligt häng med nya och gamla
vänner!
__________________________________________________________________________________

Program 20/5

Söndagen den 20 maj gästar Open Cinema Rosa Stationen Telefonplan - Kulturmöten. Genom film, samtal,
språkkafé, filosofikafé och självklart fika lär vi oss mer om Sveriges urfolk.
Kom och lyssna på Timimie Märaks presentation av Samernas situation idag! Tid: 13.30
Timimie Märak är en poet, urfolksfeminist och samisk queeraktivist under ständig utveckling - med en stark tro
på stadiga och hållbara plattformar där alla tar sitt ansvar.
Direkt efter presentationen (klockan 13.50) visar vi filmen Maj Doris av Jon Blåhed och Jimmy Sundin. “Hon är
en superstar i Sápmi och kanske världens coolaste människa. Trots att hon snart blir 75 år saktar hon inte av på
takten.”

	
  

Så här har Göteborgs filmfestival skrivit om filmen:
"Maj Doris Rimpi sprudlar av energi, men hon är lite för upptagen. Hon har fullt upp med renarna och så är det
konstuppdragen som skall hinnas med. För 20 år sedan lämnade hon konstnärslivet och resorna runt jorden för
att fokusera på arbetet hemma på gården i Parenjarka. Men de senaste åren har hon både skådespelat och deltagit
i flera konstutställningar. För att komma iväg från renarna tar hon hjälp av Mansoor, en ung man från
Afghanistan som just fått uppehållstillstånd och lär upp honom i tvätt av lav och snöröjning. Ingen syssla är för
liten och ingen människa är för obetydlig för att uppmärksammas, för vad vore livet utan givande möten?" Text
av Maja Kekonius, Göteborgs filmfestival
Efter filmen blir det fika med glass och hjortronsylt. För de som vill prata om filmen finns ett språkkafé där vi
diskuterar filmen och urfolk i världen. Vi har även filosofikafé med Adam Wallenberg, dit de som är
intresserade av att diskutera temat från ett filosofiskt perspektiv är välkomna!
Dans utan gränser klockan 13.15-14.30, för hon, hen och han!
Dans utan gränser är en danskurs för kvinnor och alla som identifierar sig som kvinna. Under våren har dansaren
Clara lett lustfyllda danslektioner med musik från hela världen. På söndag bjuder Clara in till en öppen klass och
den här gången är både kvinnor och män välkomna.
Precis som vanligt kommer det också finnas spel, pingis och plats för härligt häng med nya och gamla vänner!
__________________________________________________________________________________

Program 3/6
Den 3 juni besöker Trio del Norte Rosa Stationen Telefonplan - Kulturmöten för att ge en konsert, prata och
hålla en workshop i flamencorytmik och moves!
Trio del Norte bildades våren 2017 efter att medlemmarna spelat ihop i olika sammanhang under några år.
Gruppens gitarrist Per och dansare Pia hör till några av de mest anlitade flamencoartisterna i Norden och bildar
bl a husbandet på Sveriges enda kontinuerliga flamencoscen, FlamencoFredag. Tillsammans med musikaliska
kameleonten Kai som både tutar rocksax i The Refreshments, spelar med Linton Kwezi Johnson och hyllas för
sina klarinettsolon i Jakob Norgrens storband, skapar Trio del Norte en unik scenupplevelse.
Pia del Norte – dans/koreografi/slagverk
Kai Sundquist – träblås
Per Lenner – gitarr
Den här gången vill vi också prata om hur vi kan göra Rosa Stationen Telefonplan ännu bättre nästa termin. Vi
har en hörna i språkkafét där vi utvärderar våren och smider nya planer för hösten.
Och så FIKAR vi så klart. Har vi tur så bjuds det på sommartårta och goda pajer.
Precis som vanligt kommer det också finnas spel, pingis och plats för härligt häng med nya och gamla vänner!

	
  

