Rosa Stationen Telefonplan - Kulturmöten våren 2019
Infoträff inför våren 2019
Kom och var volontär på Rosa Stationen Telefonplan!
Den 15 januari har vi en infoträff där vi berättar mer om vad vi gör, som volontär så finns det mycket du kan bidra
med. Vi letar efter svensklärare och läxhjälpare, som är pedagogiska - kunniga inom ämnen som svenska, engelska,
matte, samhällskunskap m.m. - och som tycker det är kul att lära andra människor. Gillar du att hälsa människor
välkommen så kanske receptionen är något för dig, eller om du är en fixare så kanske fika-fixet är ditt uppdrag.
Pluggar du juridik så ska du söka dig till Rosa Stationens juridiska rådgivning, där får du möjlighet att både lära dig i
praktiken och hjälpa andra. Andra talanger som välkomnas är kommunikatörer, sociala medier redaktörer, video
redigerare och folk som gillar att planera events (som t.ex. Järva politikervecka, Kulturnatten och
festivalarrangemang).
TID: 17.30 – 18.30
PLATS: Midsommargården, Telefonplan 3
ANMÄLAN: Det går utmärkt att bara dyka upp, men klicka gärna KOMMER på eventet så vi vet hur
mycket fika vi ska duka fram ☺
Hoppas vi ses - VARMT VÄLKOMMEN!

Program 20/1
Äntligen! Nu startar Rosa Stationen – Telefonplan sin termin igen! Det blir en allvarlig och angelägen start, med bland
annat en workshop i civilkurage med Sandra Eriksson. Temat är rasism.
Det finns nationalsånger, kampsånger, frihetssånger och så finns det Rosasången, även om den ännu inte är skriven!
Under tre söndagar kommer vi att skapa en låt. Vad den ska heta, handla om eller låta som, bestämmer vi
tillsammans. Vi börjar att skriva texten i vårt språkkafé tillsammans med dramaturgen och librettisten Sophie Helsing
nu på söndag.
Sophie 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.
Låtskrivarworkshop klockan 13.15-16.00
Har du sett någon bli utsatt för rasism och ångrat att du inte agerade? Rasism kan se ut på många olika sätt, rasistiska
skämt, nedvärderande kommentarer eller våld. Och rasism finns överallt, ibland då en är minst förberedd. Sandra
Eriksson från Kristna Fredsrörelsen leder en workshop om civilkurage och om hur vi kan förbereda oss på att bemöta
rasism.

	
  

Genom att träna civilkurage kan vi tillsammans bli bättre på att förhindra orättvisor, diskriminering och kränkningar i
vardagen. I denna workshop blir vi bättre rustade att stå upp för den som blir utsatt för rasism – i skolan, på
arbetsplatsen, på sociala medier eller ute på stan.
Civilkurageworkshop 14.00-16.00
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

Program 3/2
Söndagens program den 3 februari erbjuder locking med Sveriges bästa streetdansare Arvidos, mingeltips med proffsen från Lärolika och så fortsätter vi skapa Rosalåten! Kom och bli glad med oss!
Arvid Arvidos Håkansson är utan tvekan Sveriges bästa lockingdansare. Han har tidigare undervisat på StudioUng och är en av
lärarna på Åsa folkhögskola. Han kommer att hålla i en groovie danslektion med mycket attityd och kärlek till dansen. För
nybörjare till dansproffs!
Locking 14.00-15.00
I språkcafét lär vi oss mingla och presentera oss som proffs. Lär-Olika håller i kurser för att just bli bättre på att mingla. Till oss
kommer de och ger snabblektioner och smakprov.
Språkcafé med Lär-Olika klockan 13.15-14.00, därefter kreativt språkcafé
Låtskrivarna och artisterna Gabriella Hansson och Joel Rönnbäck kommer att leda arbetet att skapa en rosalåt. Tillsammans gör vi
musiken, skriver texten, spelar in och sjunger. Ingen vana att producera musik eller sjunga behövs.
Kreativt Språkcafé klockan 14.00-16.00
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

Program 17/2
Söndagens program den 17 februari! Vi skriver klart, vad vi tror blir årets sommarplåga – Rosalåten och skapar
bildberättelser utifrån våra egna personliga berättelser! Workshopparna håller öppet hela dagen för drop-in och dropout!

	
  

Workshop i bildberättande med Oli.Tillsammans gör vi ett eget fanzine där vi samlar och delar med oss av personliga
berättelser. Vi arbetar med tusch på papper och kopierar sedan upp det vi har skapat så att alla får med sig varsin bok
hem.Workshopen leds av Oli Svenblad, illustratör, formgivare och bildkonstnär.
Kreativt språkcafé klockan 13.30-16.00
Kom och var med och bidra till vår låt! Låtskrivaren och artisten Gabriella Hansson fortsätter att skapa Rosalåten
tillsammans med oss. Du behöver ingen vana att producera musik eller sjunga.
Kreativt Språkcafé klockan 13.30-16.00
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

Program 3/3
Semlor! Massor av semlor är under jäsning, för att vara exakt 80 stycken! Kom till söndagens Rosa Stationen
Telefonplan den 3 mars och frossa. Tur att vi också har en svettig och fysisk teaterworkshop på schemat. Vi passar även
på att spela in Rosa låten, som vi hoppas blir årets sommarplåga!
Teaterworkshop med Sophie Helsing. Kom och prova fysisk teater, röst- och kroppsövning. Sophie har förmågan att få
det svåra och kluriga att verka roligt och lätt.
Sophie Helsing är utbildad skådespelare på École internationale de théâtre Jacques Lecoq i Frankrike. I Sverige är hon
verksam som bland annat dramaturg och librettist.
Teaterworkshop klockan 14.00-15.30
Nu är Rosalåten färdigskriven! Vill du sjunga, spela något instrument eller bara stötta andra? Låtskrivaren och artisten
Gabriella Hansson finns i studion redo för att spela in Rosalåten. Du behöver ingen vana att sjunga eller spela
instrument, vi gör detta tillsammans!
Kreativt Språkcafé klockan 13.30-16.00
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

	
  

Program 17/3
Söndagen den 17e mars gästar Open Cinema Rosa Stationen Telefonplan - Kulturmöten. Det blir filmvisning av
dokumentären Shapeshifters, filmworkshop och samtal om filmens teman; vänskap, splittring, längtan och
tillhörighet. Och om hur det är att göra dokumentärfilm.
Om filmen:
“Men var kommer du ifrån egentligen?”
I dokumentären Shapeshifters beskriver Sophie Vukovics känslan av att inte känna sig hemma i uppväxtlandet och
filmen följer tankar om identitet, kärlek och mellanrum.
Från forna Jugoslavien via Australien till Sverige följer vi Sophie Vuković i en personlig utforskning av vad det innebär
att tillhöra en globaliserad värld. Shapeshifters väver ihop dokumentära bilder och hemmavideor med fiktion i en
drömsk coming-of-age berättelse om tonårsvänskap som gränsar till kärlek och längtan efter det som aldrig blev. Om
föräldrar och mangaserier, om syskonskap och hur man tillsammans skapar en gemenskap bortom nationsgränser.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=XxpAjDbBxrM
Längd: 85 minuter
Språk talat i filmen: Engelska, Kroatiska, Svenska Undertexter på: Engelska
Regissör: Sophie Vukovic
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=-38xQj6hyUo
Regissören Sophie Vukovic kommer finnas på plats för samtal och frågor.
Efter filmen blir det fika och språkkafé där vi diskuterar filmen och hur man gör dokumentärfilm. Dessutom kommer
det hållas en liten film workshop (Mer information om detta kommer snart)
Precis som vanligt kommer det också finnas spel, pingis och plats för härligt häng med nya och gamla vänner!
Tiden är klockan 13.00-16.00 och det är alltid gratis.

	
  

Program 31/3
På söndag den 31 mars hoppar vi in i studion med Gabbe och Joel! Våra två musikproffs kommer att ta fram vår mest
skönsjungande sida och få oss att låta som sångfåglar ! Vi passar även på att plocka in naturen och måla den med
scenografen Sara Ejevärn!
Nu är sommarplågan Rosalåten nästan färdig. Det som saknas är mer av allt och framför allt sång, solo, duett eller kör!
I musikstudion finns Gabbe och Joel från StudioUng. De kommer att vägleda oss och plocka fram sången i oss✌
Rosalåten är ett gemensamt projekt där vi skrivit texten tillsammans under våren. Vem som helst är välkommen att
delta i vår sista workshop.
Gabriella Hansson, Gabbe är låtskrivare och artist och kommer att vägleda oss i sång och text. Joel Rönnbäck är artist
och musikproducent och hjälper oss att spela in rosalåten. Det här kan bara sluta i succé!
Musikworkshop 13.30-16.00
Den 27 april är Rosa Stationen Kulturmöten omvandlad till kulturnatt med magi som tema ♂ ! Då behöver vi
omvandla Midsommargården till en drömsk plats fylld med magiska symboler. Därför har vi bjudit in scenografen
Sara Ejevärn till vårt kreativa språkcafé. Två söndagar kommer Sara att leda oss i arbetet med att skapa magiska
föremål och stämningsskapande dekorationer. Ta chansen och bli mer kreativ!
Sara Ejevärn är van att skapa dekorationer och scenografi av nästan ingen budget alls, genom att återvinna och köpa
på loppis. Dessa söndagar tar vi in naturen och målar den.
Kreativt Språkcafé klockan 13.30-16.00

Program 14/4
På söndag den 14 april kommer dansare från CCAP till oss och skapar en föreställning där vi som aldrig dansat, eller
dansat lite, får chansen att dansa med professionella dansare. Vi fortsätter även med att plocka in naturen och måla
den med scenografen Sara Ejevärn!
Tillsammans med CCAP, en dansgrupp ledd av Cristina Caprioli, har några av oss åkt till Farsta och dansat i deras
föreställning TRÄD. Nu är det dax för oss att skapa en egen dans- och konstupplevelse tillsammans med dansarna.
Inga förkunskaper krävs och det är för alla åldrar.✌ Vi lovar det är
en helt fantastisk upplevelse.
Dans med CCAP 13.00-15.00. Kom i tid!

	
  

Program Kulturnatten 27/4
Precis som förra året är Kulturnatten på Midsommargården en del av Rosa Stationen Telefonplan.
I år blir det en magisk kulturnatt med självlysande och självklara möten, mingelmagiker och scenmagiker,
trolleriworkshoppar, musik och hjärtligt disco! Dessutom kreativt språkcafé hela kvällen. Här kan en skriva hemliga
texter med enkla medel, språka och avslöja varandras hemligheter!
Yalla! Gratis fika till alla!
När? Lördag den 27 april
klockan 18.00-24.00
Var? På Midsommargården, Telefonplan 3
En minuts promenad från T-bana Telefonplan
Arrangörer: Föreningen Midsommargården och Refugees Welcome Stockholm i samarbete med Telefonplans
Bibliotek och Musikcentrum Öst.
FRI ENTRÉ!
PROGRAM
18.15-18.45 / 21.00-21.30
Familjeföreställning Varieté Etoilé av och med magikern och skådespelaren Steph Molin.
Följ med i en magisk värld, en dröm där allt kan hända. Ta någons hand och upplev det otroliga!
Programpunkten arrangeras i samarbete med Telefonplans Bibliotek.
18.00-23.00
Mingelmagiker Rasmus Wurm – en modern varietéartist, clown och underhållare
Med stil och charm bjuder Sveriges främsta jo-jo artist på jonglering, sång och trolleri.
18.00-23.00
Mingelmagiker och illusionist Adrian Videla – Nordisk mästare i Allmän magi 2016
Han reser land och rike runt för att uppträda. Se honom trollas fram och bort under kvällen.
18.00-21.00
Måla graffiti med Rikard Olsen – en osynlig, självlysande workshop i neonfärg
Han har inspirerat modern gatukonst med originell och nyskapande graffiti. Skapa med en mästare!
18.00-19.30 (barn) / 20.00-21.30 (alla)
Drömlikt disco med die herzbrillen
Se världen med andra (glas)ögon! Die hertzeffekt förtrollar ögonblicket!
19.00-20.00
Sagor berättade med korans vackra klang med Sousou & Maher Cissoko
Följ med in i en förtrollande värld av västafrikanska sånger och sagor med rötter från medeltiden.
Programpunkten arrangeras i samarbete med Musikcentrum Öst.

	
  

19.00-21.00
Trickfilm med Unga Berättar
Testa enkla men magiska filmeffekter på iPad!
20.00-21.30
Framtiden i kaffe? Se en glimt av din framtid med Nina Kader
Att spå i kaffekopp är en lika gammal sed som kaffedrycken. Lär dig om seden och låt dig bli spådd!
22.00-22.45
Soundalong
En prasslande påse eller en mosad tomat? Följ med bakom fejkade ljudkulisser och plagiera du med!
23.00-24.00
Kurdisk folkdans och hjärtligt disco
Prova på kurdisk folkdans och avsluta kvällen med magisk dans!
VARMT VÄLKOMNA! <3
Kulturnatten på Midsommargården arrangeras i samarbete med Refugees Welcome Stockholm, Telefonplans Bibliotek
och Musikcentrum Öst och är en del av Kulturnatt Stockholm.

Program 12 maj
På söndag blir det flamenco, jongleringsworkshop och kreativt språkcafé där en kan pyssla och samtala.
Som vanligt bjuds det på fika. Vi ställer fram spel, pingis och håller öppet i språkcafét.
Tid? Klockan 13.00-16.00 och det är alltid gratis.
Var? Telefonplan 3, T-bana Telefonplan

	
  

Program 26 maj
Sista Rosa Stationen Telefonplan - Kulturmöten sker nu på söndag den 26 maj. Vi tar farväl av vårterminen med
körsång då renässansproffs möter det folkliga och nutida! Och så lyssnar vi till den nu färdiga Rosalåten
Romeo och Julia kören kommer till oss för ett öppet rep av föreställningen Decamerone! Benoît Malmborg kommer
att leda kören och kanske stanna upp för regi, vi får en inblick i körens arbete och ett smakprov ur föreställningen
Decamerone.
Ett framträdande av Romeo & Julia Kören är både en musikalisk och en visuellt uttrycksfull upplevelse, med sång,
dans och teater. Kören är en ensemble som sjunger och samtidigt lever ut musiken — en egensinnig form av vokal
dramatik. Den musikaliska spännvidden är stor: italiensk renässans, fransk barock, slaviska sånger och mustiga
folkvisor.
DECAMERONE
Fritt efter Giovanni Boccaccio
Idé, regi & bearbetning Benoît Malmberg
Musik Orazio Vecchie, Orlando di Lasso, Rossino Mantovano m.fl.
Skriven 1353 men fortfarande ett av världens mest klarsynta och vågade verk. I denna uppsättning av Decamerone
utforskar Romeo & Julia Kören några av de bästa novellerna i samlingen som med sitt fräcka och utmanande innehåll
lever och frodas än idag. Kören framför också några av den europeiska renässansens främsta musikstycken, skriven för
att underhålla kungligheter och hovfolk.
På söndag är det vår tur att underhållas!
Klockan 14.00-14.45
Se och hör mer här:
https://youtu.be/bvYN4QLLfY0
https://youtu.be/OtBEDDEaGI8
Kören Gränslösa röster består av asylsökande, nyetablerade och etablerade medlemmar. Idéen är att lära sig språk och
att få vänner för livet eftersom musik är ett universellt språk som står över språkliga och sociala barriärer. Vi kommer
att få lyssna och sen vara med och prova på att sjunga!
Kören har medverkat i en rad olika arrangemang som Calling home på Folkoperan. Det är en fantastisk upplevelse att
få lyssna till Gränslösa röster!
Hör mer om kören här: https://youtu.be/8B_I53L3gJQ
Klockan 15.00-16.00
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
Tack för en fin vår tillsammans! Vi ses igen i höst!

	
  

