
  

Kulturmöten 
PROGRAM HÖSTEN 2019 
 

15 SEPTEMBER - Stor KONST 
och PROGRAMMERING för alla! 
Måla, rita och skapa stor konst i dubbel 
bemärkelse i vår stora sal. I vårt kreativa 
språkcafé programmerar vi. Humor och skratt 
är garanterat då våra lärare från Rosa 
Programmering håller i workshoppen. 
--------------------------------------------------------- 
29 SEPTEMBER – MUSIK med Liliana Zavala 
trio och SLAGVERKsworkshop 
Vi gillar slagverk och när vi skapar rytmer i 
mer eller mindre harmoni. Tillsammans med 
Musikcentrum Öst har vi bjudit in Liliana 
Zavalas trio. Liliana är slagverkaren som lärde 
sig spela trummor i Argentina och under resor 
har hennes musik låtit sig inspireras av 
världen. Pröva att trumma själv i en 
efterföljande workshop. 
--------------------------------------------------------- 
13 OKTOBER - INTERAKTIV KONST med 
AKROBATIKcafé och DANSföreställningen 
Koreografin  
Johanssons Pelargoner och dans gör en lekfull, 
normkritisk, utmanande och inkluderande 
föreställning - Koreografin - för barn och unga. 
Flera föreställningar ges under dagen. 
Däremellan kan barn och vuxna prova 
akrobatik i vårt kreativa språkcafé. Vi 
rekommenderar att en inte fikar och gör 
konster samtidigt bara. 
--------------------------------------------------------- 
27 OKTOBER - Kameralöst FOTOGRAFI och 
HALLOWEEN  
Under höstlovet ställer vi allt på ända. Cecilia 
Helsing ger en workshop för unga, gamla, 
amatörer och proffs i kameralöst fotografi. 
Skapa skrämmande och konstfulla masker och 
baka en skräckkaka. 
 

10 NOVEMBER - DANS och RYTMER med 
Sofia Castro och FLAMENCOworkshop 
Sofia Castro är en perkussiv danskonstnär med 
flamenco som främsta konstnärliga 
uttrycksform. Programmet ges i samarbete med 
Musikcentrum Öst. Workshop i flamenco och 
kreativt språkcafé.  
--------------------------------------------------------- 
24 NOVEMBER - gränsÖVERSKRIDANDE 
med SIROCCO och POESIworkshop 
Tillsammans med Musikcentrum Öst ger vi en 
konsert med Sirocco – judisk och arabisk 
traditionell musik inspirerad från den arabiska 
guldåldern i södra Spanien - Al Andalus. 
Kreativt världsomspännande poesicafé. 
--------------------------------------------------------- 
8 DECEMBER - ROSA JULSTÄMNING med 
julbak, KLASSISK konsert och MER 
Julavslutning på Rosa Stationen Telefonplan är 
traditionell och helt nyskapande. Stämningsfull 
och rogivande, fullt ös och energisk. Vill du 
göra något som passar ovan beskrivning? 
Kontakta anna@midsommargarden.se  
--------------------------------------------------------- 
NÄR? Varannan söndag mellan 13.00-16.00  
VAD? Kulturprogram och kreativt språkcafé 
med massor av gott FIKA! 
ADRESS: Midsommargården, Telefonplan 3, 
126 37 Hägersten 
T-BANA: Telefonplan 
FÖR VEM? ALLA! 

 
 
 

	  
	  

OM OSS 
Rosa Stationen Telefonplan är en mötesplats för nya 
och etablerade i Sverige. Det är Föreningen 
Midsommargården och Refugees Welcome 
Stockholm som satsar på inkludering i stor skala. 
Utöver kulturmöten varannan söndag erbjuder vi 
juridisk rådgivning, svenskundervisning och 
språkcafé varje tisdag och programmeringskurs varje 
onsdag. Allt sker på kulturhuset Midsommargården. 
 

KONTAKT / MER INFORMATION 
anna@midsommargarden.se 
www.midsommargarden.se 

www.refugeeswelcomestockholm.se 
 

GRATIS! 


