Program 19 november
9:00-9:30 Registrering och kaffe
9:30-9:45 Invigningstal
Luis Lineo, dagens konferencier
Rani Kasapi, kulturchef, Botkyrka
Bim Eriksson, kultur- och fritidsnämndens ordförande, Botkyrka

9:45-10:45 Vägen till « La Place – centre culturel hip hop » Les Halles, Paris.
Denna programpunkt är på engelska
Hur behålla det genuina, hur behålla kontakten med ungdomarna, med gräsrötterna inom hiphop när ett helt enormt
prestigebygge dedikerat till hiphopens alla delar tar plats, mitt i Paris mest symbolladdade kvarter?
Jean-Marc Mougeot är projektledare för det nya hiphop centret La Place, som öppnar i Paris våren 2016. J M delar med sig av
processer och metoder och berättar om resan fram mot ett av världens första och största center för hip hopens alla delar.
Samtalet leds av Ametist Azordegan, musikjournalist och författare med fokus på svensk hiphop och populärkultur.

Aiman Qabli visar sin musikvideo "Förlåt mamma"
11:00-12:00 Unga Klaras konstnärliga ledare Farnaz Arbabi och Gustav Deinoff – i ett högst levande snack om Unga
Klara och den spännande Vitsvitsprocessen.
Unga Klara sätter i höst upp den Augustnominerade diktsamlingen Vitsvit av Athena Farrokhzad som pjäs. I en rasande text fylld
av uppror, kamp, motstånd och humor tecknas ett familjeporträtt kantat av migrationens och revolutionens erfarenheter. Vitsvit
handlar om den kluvna identitet som många barn till migranter känner – oavsett ursprung.

12:00-13:15 LUNCH
SÖK UPP!
Röda Foajén: Fanzingo, Färgsättarna
Vita Foajén: JUNIOR RESIDENCE, En på Miljonen

13:15-14:00 På eget initiativ- andra sätt att organisera sig
Hur skapas en rörelse där ungdomar känner delaktighet och engagerar sig?
Representanter från gräsrotsrörelser och initiativtagare med fokus på kultur och unga delar med sig utifrån sina erfarenheter om
vilka svårigheter som kan uppstå när en gräsrotsrörelse ska samarbeta med en tung apparat som en kommun. Hur påverkas
verksamheten av ett sånt samarbete? Går det att behålla gräsrotsperspektiv/initiativ och ägandeskap?
Samtalsledare: René Leon Rosales, forskare.
Deltagare: Orten i Fokus (Sonia Sagan), Staden är din (Daniel Terres), Göthenburgo (Roozbeh Behtaji), Rivhuset (Moa Malm, Irma
Lindfors)

Marwa Anwari läser sin text "Lås in killarna"
Jon Aagaard Andersson läser sin text "Inget komma ut-tal"

14:15-15:15 OBS! PARALLELLA PROGRAMPUNKTER:
Biografen: Kulturjägarna och kulturdriven utveckling
Nazem Tahvilzadeh, filosofie doktor, forskar och föreläser om politik, förvaltning och staden. Ger inledningsvis en teoretisk grund
till arbetet med ungas delaktighet.
Ceylan Holago, projektledare för Kulturdriven utveckling och Nabila Abdul Fattah, metodutvecklare i Botkyrka kommun, tar upp
praktiska exempel på hur Botkyrka skapat aktiviteter och kulturellt innehåll av och med unga vuxna. Tillsammans berättar de om
en pågående metodutveckling kring ungas inflytande för att säkerställa demokratiska processer.

Vita Foajén: Vi hänger inte här, vi går runt
Daniel Isakson och Johanna Larsson från Ung scen norr, tillsammans med Ninna Tersman från Riks, ger oss en bild av processen i
Norrbotten inför ”Man vänjer ju sig vid det vackra” och i Botkyrka inför den nyligen startade produktionen av ”Vi hänger inte här,
vi går runt”. Ung Scen Norr i samarbete med Riksteatern.

15:15-15:45 FIKA
SÖK UPP!
Vita Foajén: Luttras av Eld OBS! Starttid 15:20. Prova transmediaspelet med kulturpedagogerna Bodil Lundegren och Håkan
Lindström. En på Miljonen
Röda Foajén: Fanzingo, Färgsättarna
Utomhus: Gycklargruppen Trix med Pelle Holst, JUNIOR RESIDENCE

15:45-16:30 OBS! PARALLELLA PROGRAMPUNKTER:
Biografen: Ett hus som angår
Hur skapas kulturhus med angelägen verksamhet för unga? Emma Dominguez, aktivist, ungdomsledare och konststudent håller i
ett samtal med representanter från Satelliten, Frilagret, Albys hjärta och Umeå Kulturhus. Vilka är utmaningarna när vi skapar
nya kulturella mötesplatser och hur ser de nödvändiga processerna för detta ut?
Deltagare i panel: Satelliten (Malin Allert , Selhattin Murat Yildiz), Frilagret (Fredrik Anderman, Parastoo Saeidi), Albys hjärta
(Raymond Peroti, Sauda Luzze) och Umeå Kulturhus (Mikael Nordfeltdh)

Vita Foajén: Literacy i fem högstadieungdomars en-till-en-datorpraktiker
Ewa Jacquet, lektor och förstelärare i Botkyrka kommun, berättar om sin etnografiska studie. Hon har följt fem ungdomar med
olika sociokulturella bakgrunder i deras vardag, hemma och i skolan, med fokus på literacy i deras
en-till-en-datorpraktiker. Vidare tar Eva upp olika möjligheter för skolan att förhålla sig till elevernas informella lärande genom
de digitala verktygen.

16:30-17:00 Gemensam summering i Biografen
Åsiktsbarometer
På scen: UNRULY GHAL!

Sök upp! Under dagen i vita och röda foajén:
Fanzingo
Abigail Smith och Renaity Maáme Nyarkoa visar "My hair, my story”
Färgsättarna
Graffiti workshop med Roxie Cham, Sami Nicolle Castillo och Mikael Nyström
Junior residens
Awezan Abdullah och Lina Magendran, deltagare i Jr Residense och Kerstin Gezelius och Saadia
Hussain, kulturpedagoger, visar utställningen RESA, FLYTTA, FLY
En på miljonen
Visar sin utställning
Gycklargruppen Trix med Pelle Holst
Gyckel, varm humor och galna upptåg

För er som verkligen behöver wifi.

Anv.namn: tumbascenen

Lösen: kaffekaka10

