
Kl 9.30 -10.00 Kaffe/te macka

Kl 10.00 Kungsbacka Kommun och  
Riksteatern Halland hälsar välkommen

KL 10.05 - 10.45  
Fanna Ndow Norrby 
Dramalogen: Charlotte Ek Virack, 
Rebecka Settergren

Kort paus 

Kl 11.00 - 12.00  
Mats Trondman
Unga röster i Halland

Musikalisk avslutning:  Essa Cham 

Kungsbacka Teater
Gymnasiegatan 44
434 50 Kungsbacka

Gör din anmälan senast 20 mars 2019 i  
kalendern på: www.lansstyrelsen.se/halland

Föreställningen spelas kl 14.00 på Kungsbacka Teater 
- anmäl dig på www.lansstyrelsen.se/halland om du
vill se föreställ ningen i anslutning till seminariet.

Seminariet/föreställningen är kostnadsfritt.  
Maxantal: 300 personer/anmälan är bindande

Lunch kan ätas i Aranäsgymnasiets lunchmatsal 
40 kr (begränsat antal platser)

Restauranger på stan:
Tullen 8:2
Norra Torggatan 9 D
434 30 Kungsbacka

Storgatan 1
Storgatan 1
434 30 Kungsbacka

Ester
Norra Torggatan 4
434 30 Kungsbacka

Varmt välkomna!

Riksteatern Halland
I samverkan med Länsstyrelsen i Halland, Region Halland, Kungsbacka Kommun 

Riksteaterns föreställning 24 timmar svart kvinna kom-
mer spelas för gymnasie klasser och offentligt i Halland 
under våren -19. Föreställningens personer och skeenden 
är fiktiva, men inspirerade av verkliga händelser och över-
levnadsstrategier, vänskaper och den dagliga kampen mot 
sexism och rasism. Pjäsen bygger på Fanna Ndow Norrbys 
bok Svart kvinna. 

Riksteatern Halland kommer arrangera en för spel perioden 
inledande Kick Off på Kungsbacka Teater 29 mars kl 9.30 - 
12.00. Vi planerar för ett panelsamtal där olika röster bryts 
mot varandra och hoppas på ett friskt anslag med fokus 
på nya tankar och progressiva framtidsspaningar kring 
norm-kritik, mänskliga rättigheter, rasism, sexism och andra 
för sammanhanget adekvata teman. Panelen kommer  
presentera varsin spaning dvs ett kortare inlägg som  
sedan diskuteras mellan panel och publik. Moderator  
är Ylva Källman. 

Unga vuxna från Aranäsgymnasiet , 
Katrinebergs Folkhögskola och  
Kattegattgymnasiet har på respektive 
skola filmat några korta sekvenser  
där de med reflektioner och tankar  
kommenterar sin samtid och spanar 
kring framtiden.  

Välkomna till vårt  
kreativa seminarium.
Kick off för Projekt 24 timmar svart kvinna. 

Spanare/Panel

Program fredag 29/3

Adress

Anmälan

Ung i Halland 2019

Moderator för dagen är Ylva Källman, som i två decennier har 
jobbat med samtalet och kommunikationen som drivkraft och 
verktyg i förändrings- och utvecklingsprocesser. Det är i mötet 
mellan människor som det magiska uppstår. När idéer och viljor 
stimulerar, inspirerar och berikar tillvaron och främjar den  
gemensamma vägen framåt.

Ylva leder samtalen och kommer skapa interaktion mellan panel 
och publik under båda passen.

Moderator Ylva Källman

Under de senaste åren har Essa Cham etablerat sig som en  
mycket uppskattad artist på den svenska musikscenen. Med en 
EP och ett album i bagaget, samt ett hundratal liveshower har  
han fått en stor och hängiven publik runtom i landet.

Den inbjudna publiken kommer bestå av personer som på olika sätt arbetar och forskar inom  
samhälle/kultur eller som har anknytning till ämnesområdena samt elever och lärare från Aranäs-
gymnasiet, Katrinebergs Folkhögskola och Kattegattgymnasiet. 

Essa Cham

Publiken

Får jag försvara mig själv 
och mina vänner?

Förutom att mitt manus 
handlar om vänskap och  
rasism handlar det om 
överlevnadsstrategier. 
Metoder en kommer fram 
till efter år av diskuss-
ioner och många, många 
prövningar. Men när en 
agerar utan att tänka först, 
såsom alla de som kastar 
kommentarer i ens ansikte 
gör - vad händer då?

– Fanna Ndow Norrby,
skribent/dramatiker 

Sverige – världens mest öppna land?

Dramalogen är en inkubator och ett nätverk för  
kulturarbetare som arbetar med samhällsfrågor på ett 
kreativt sätt. Dramalogen arbetar för att öka dialogen 
i samhället och vill främja demokratin. 

– Charlotte Ek Virack & Rebecca Sellergren,
Dramalogen 

Det “dubbla med vetandet” 
och den “andra visionen”

Om att se sig själv med 
andras ögon
Om att se sig själv bortom 
dubbelt medvetande
Om en andra vision  
– om enhet i olikhet

– Mats Trondman,
professor i kultursociologi
vid Linnéuniversitetet

https://www.lansstyrelsen.se/halland/kalenderhandelser---halland/2019-01-31-kick-off-for-projekt-24-timmar-svart-kvinna.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/kalenderhandelser---halland/2019-01-31-kick-off-for-projekt-24-timmar-svart-kvinna.html

