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PROGRAM 

Minoritetsveckan
i Gävleborg 3–9 oktober

Minoritetsveckan i Gävleborg är en länsövergripande vecka för att 
synliggöra Sveriges nationella minoriteters rättigheter och kultur 
samt nationella minoritetsspråk.

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar,  
tornedalingar och urfolket samer. Sverige har även fem erkända nationella  
minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Till dessa 
hör även samtliga varieteter.

Minoritetsveckan i Gävleborg genomförs för andra året i rad och är ett sam- 
arrangemang mellan Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, länets  
kommuner, organisationer och civilsamhället. Veckan syftar till att lyfta och 
öka kunskapen om samtliga av Sveriges fem erkända nationella minoriteter 
och minoritetsspråk genom bland annat fysiska som digitala föreläsningar, 
utställningar, bokbord, dialoger och kulturevenemang.

Varmt välkommen att ta del av programmet för minoritetsveckan 2022!

Läs mer och  
se programmet 
digitalt.



Bokbord med litteratur, information och språkpaket
Tillgängligt under hela veckan.

Flera av blioteken i länet (däribland sjuhusbiblioteken) 
kommer att ställa i ordning bokbord eller hyllor där du kan 
finna litteratur om, av och med personer som tillhör de na-
tionella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken. 
På biblioteken kan du även finna information om nationella 
minoriteters rättigheter.

Digital utställning: Konsten och kampen
Tid: Tillgänglig under hela veckan.

Plats: Hofors bibliotek

Rosa Taikon (1926-2017) var en av Sveriges främsta 
silversmeder, verksam i Hälsingland. Genom sitt experi-
menterande arbetssätt och djärva formspråk förnyade hon 
både en romsk hantverkstradition och modernt konsthant-
verk i Sverige. Tillsammans med systern Katarina Taikon 
blev Rosa Taikon dessutom en av sin generations mest 
profilerade samhällsdebattörer.

Då och nu i guldram
Tid: Pågående utställning, kontrollera öppettider på  
arrangörens webbsida. 

Plats: Länsmuseet

Fotoutställning av föreningen Mixa Goda krafter i samver-
kan i samverkan med ABF, Folkteatern Gävleborg, fotograf 
Kirsi Mutshipule och Länsmuseet Gävleborg.

Klockspel Gävle Rådhus
Varje dag under Minoritetsveckan spelar klockspelet vid 
Gävle Rådhus.

09.00 Samefolkets sång (Samiska nationalsången)

12.00 Hava Nagila (Judisk folksång)

15.00 Tornedalingarnas sång (Tornedalingarnas  
nationalsång)

18.00 Gelem, Gelem (Romernas sång)

21.00 Kukkuva Kello (Sverigefinnarnas sång)

Rosa Taikon - Konsten och kampen
Måndag 12.00-16.00

Tis - Fre 10.00-16.00

Lördag 12.00-16.00

Plats: Hälsinglands museum

En permanent utställning om Rosa Taikon (1926-2017) som 
var en av Sveriges främsta silversmeder, verksam i Hälsing-
land. Genom sitt experimenterande arbetssätt och djärva 

Aktivieter som pågår hela veckan

formspråk förnyade hon både en romsk hantverkstradition 
och modernt konsthantverk i Sverige. Tillsammans med 
systern Katarina Taikon blev Rosa Taikon dessutom en av 
sin generations mest profilerade samhällsdebattörer.

Utställning: Jag kom ensam: judiska flyktingbarn 
i Sverige
Tid: Tisdag 9.00-15.00

Onsdag 14.00-19.00

Torsdag 12.00-15.00

Fredag 9.00-15.00

Plats: Delsbo bibliotek, Finngatan 2D, Delsbo

Utställningen ”Jag kom ensam” handlar om de judiska 
flyktingbarn som kom till Sverige från Nazityskland under 
slutet av 1930-talet. Utställningen är producerad av myn-
digheten  Forum för levande historia.

Utställning: Ohtsedidh
Måndag 15.00-19.00

Onsdag 10.00-14.00

Torsdag 14.00-17.00

Fredag 10.00-14.00

Plats: Forsbacka bibliotek

Biblioteket visar utställningen Ohtsedidh som berättar om 
samiska kulturyttringar i Mellansverige och visar hur vi kan 
hitta spår i landskapet efter samer som med sitt respekt-
fulla förhållningssätt till naturen har levt i våra trakter. I sam-
arbete med Länsmuseet Gävleborg.

Utställning – Piano karkaa ja Kissa katoaa
Tid: Under vecka 40-42

Plats: Hofors bibliotek

Hofors bibliotek har i samarbete med skolan genomfört 
litterära skaparverkstäder. Barn i årskurs 1 har skapat 
fantasifulla bilder utifrån böckerna Piano karkaa (Piano på 
rymmen) och Kissa katoaa (Katten är borta). Böckerna är 
skrivna av Juha Virta och illustrerade av den prisbelönta 
Marika Maijala. Barnens bilder visas som en utställning på 
Hofors bibliotek.

Arkiv Gävleborg
Under minoritetsveckan presenterar Arkiv Gävleborg 
dokument, föremål och fotografier ur samlingarna med 
koppling till Sveriges nationella minoriteter. Presentationer-
na sker på sociala medier och ger möjlighet till fördjupning 
i några av våra tusentals arkiv!



Film: Tystnaden i Sápmi
Tid: 16.00

Plats: Bio 7:an, Gasklockorna, Gävle

Biljettbokning: Bio 7:an internetbokning.

Mer information om filmen finns på Bio 7:an.

Med reservation för ändringar. Tider och priser på  
bokningssidan gäller.

Bokcirkel: Nationella minoriteter
Tid: 17.00

Plats: Gävle stadsbibliotek

Anmälan: Sker på telefonnummer 026-17 96 00

Välkommen att delta i bibliotekets bokcirkel med tema 
nationella minoriteter. I Oktober läser vi Thom Lundbergs 
För vad sorg och smärta – en roman om resandefolket i 
Sverige.

Hofors historia – Vårt finska arv
Tid: Öppet hus 17.00–19.00. Guidade turer på både finska 
och svenska 17.00 och 18.00.

Plats: Hofors Hembygdsgård

Hofors hembygdsförening synliggör olika folkgruppers 
intåg i Hofors historia och deras betydelse för orten. Under 
minoritetsveckan presenterar museet det så kallade ”finska 
rummet”. Där visas bland annat folkdräkter och en utställning 
om finska krigsbarn.

Aktiviteterna genomförs tillsammans med ABF.

Föreläsning: Den mångfacetterade romska  
minoriteten i Sverige
Föreläsare: Mirelle Gyllenbäck

Tid: 18.00–19.00

Plats: ABF, Brunnsgatan 56, Gävle. Lokal Hamilton.

Anmälan: Skickas till e-post gavleborg@diskriminering.org

En föreläsning om romer i Sverige idag, om fördomar och 
rasism, om diskriminering och in kludering. Projektet ”Jag 
är rom” bjuder på fika.

Måndag 3 oktober

Skolföreställning: Kainos sång
Tid: 3–6 oktober 

Plats: Skottes

I Skottesföreställningen ”Kainos Sång”, med toner från kan-
tele, dragspel och klarinett, får vi se den verklighetsbase-
rade berättelsen om Kaino. Hon var en av de 72 000 finska 
ensamkommande flyktingbarn som anlände till Sverige 
under andra världskriget. Vi får följa hennes väg genom 
flyktingförläggningar, fosterfamiljer och in i det svåra, till en 
början obegripliga svenska språket.

Utställning: Rosa Taikon – konsten och kampen
Tid: 3–8 oktober

Måndag–onsdag: 12.00–18.00

Torsdag–fredag: 10.00–16.00

Lördag: 11.00–14.00

Plats: Edsbyns bibliotek i Ovanåkers kommun

Utställning och bildspel, som skildrar silversmeden och 
aktivisten Rosa Taikons konstnärskap och livsberättelse.

Bildspel: Rosa Taikon – konsten och kampen
Plats: Bomhus bibliotek

Tid: Måndag och torsdag, 12.00–19.00 
tisdag, onsdag, fredag och lördag 10.00–14.00

Hösten 2021 öppnade utställningen Rosa Taikon – konsten 
och kampen på Hälsinglands museum. På Bomhus biblio-
tek visas nu ett bildspel med material ur utställningen, som 
berättar om Rosa Taikons unika konstnärskap och engage-
mang för den nationella minoriteten romer.



Föredrag: Rosa Taikon – konsten och kampen
Tid: 17.00

Plats: Hofors bibliotek

Elin Thomasson, intendent för nationella minoriteter vid 
Hälsinglands museum, berättar om Rosa Taikons gärning 
och betydelse för den nationella minoriteten romer. En 
berättelse där konst och kamp var oskiljaktiga.

Läsning av finsk dramatik
Tid: 17.00–18.00

Plats: Forsbacka bibliotek

Anmälan: Fri entré, ingen anmälan krävs.

Skådespelare från Folkteatern Gävleborg läser texter av 
samtida finska dramatiker. Läsningen sker på svenska. Hör 
även om finska teaterföreställningar som ges i länet. För 
vuxna men alla åldrar välkomna!

Besök webbsidorna för Riksteatern Gävleborg och  
Folkteatern Gävleborg för mer information.

Filmvisning Sameblod
Tid: 18.00

Plats: Delsbo bibliotek

Delsbo bibliotek visar filmen Sameblod. Möjlighet till  
samtal och kvällsfika. 

Anmälan: Begränsat antal platser, föranmälan till delsbo.
bibliotek@hudiksvall.se eller 0650-19921.

Föredrag: Om sydliga samer i södra Norrland i 
forna och nyare tider
Tid: 17.00

Plats: Gamla cellfängelset, Hamiltongatan 1, Gävle.

Anmälan: Fri entré, ingen föranmälan krävs.

Gävleborg har haft en stor, spridd och variationsrik minori-
tet av samer. Historikern Peter Ericson berättar om samisk 
historia som omfattar etniska rensningar men också lokala 
samarbeten. Föreläsningen tar upp hårda fakta och nyare 
teorier om samernas förhistoria, beskriver järnålderssamer 
på Åland och sydursamisktalande samer i det sydligaste 
Norrland. Den berör hur familjer tvångsförflyttades, men 
även det goda samarbetet mellan bönder och samer. 
Visste du att gästrikesamerna hade ett eget, uraliskt språk? 
Ca 1600 ord upptecknades bland vintervistande samer 
i Valbo på 1770-talet. Peter Ericson är historiker med ett 
förflutet på Umeå universitet och i projekt tillsammans 
med flera länsmuseer. Han har bidragit om samehistoria i 
flera statliga utredningar och driver även bloggen South-
SaamiHistory.

Tisdag 4 oktober

Rätt till sitt språk och sin kultur

Tid: 18.00–19.00

Plats: Gävle stadsbibliotek

Hur väl lever Sverige upp till sina internationella åtagand-
en, hur väl kan samerna som kollektiv och enskilda utöva 
sina rättigheter? Vi möter den samiska kulturarbetaren 
Ylva Gustafsson i ett samtal om samers situation i Sverige 
idag. Vi diskuterar den nyligen upprättade sanningskom-
missionen och vilka förväntningar samerna har på den, 
om språkets betydelse för den samiska kulturen och om 
bristande modersmålsundervisning, om rennäring och 
gruvnäring och om fördomar och ren rasism som fortfarande 
drabbar samerna. Lyssna på ett spännande samtal och ställ 
dina frågor.

Bildspel: Rosa Taikon – konsten och kampen
Plats: Bomhus bibliotek

Tid: Måndag och torsdag 12.00–19.00 
tisdag, onsdag, fredag och lördag 10.00–14.00

Hösten 2021 öppnade utställningen Rosa Taikon – konsten 
och kampen på Hälsinglands museum. På Bomhus bibliotek 
visas nu ett bildspel med material ur utställningen, som 
berättar om Rosa Taikons unika konstnärskap och engage-
mang för den nationella minoriteten romer.

Utställning: Rosa Taikon – konsten och kampen
Tid: 3–8 oktober

Måndag–onsdag: 12.00–18.00

Torsdag–fredag: 10.00–16.00

Lördag: 11.00–14.00

Plats: Edsbyns bibliotek i Ovanåkers kommun

Utställning och bildspel, som skildrar silversmeden och 
aktivisten Rosa Taikons konstnärskap och livsberättelse.



Kulturfrukost: Kulturen, romernas livlina
Tid: Frukosten serveras från 07.45 och föredraget startar 
08.15 och slutar senast 09.15 inklusive frågor.

Plats: Silvanum, Gävle

Anmälan: Anmäl dig senast 30 september via  
kulturfrukost@gavle.se

Hans Caldaras ger en resumé om romernas levnad och 
kamp för sina mänskliga rättigheter i Sverige. Det är fortfa-
rande ganska okänt hur konstnärer, författare och kom-
positörer världen över inspirerats av den romska kulturella 
mångfalden genom historien. Genom att synliggöra romsk 
kultur och historia vill Hans inte bara berika vår kulturkän-
nedom, utan också bidra till att bryta fördomar, diskrimine-
ring och den antiziganism som romer dagligen utsätts för. 

Vad innebär minoritetslagen?  
Kom och lär dig mer!
Tid: Föreläsningen pågår 10.00–11.00. Fika från 9.30

Plats: Slottet, Gävle

Länsstyrelsen Stockholm gästar och går igenom grunderna 
i vad lagen innebär och hur den kan tillämpas. Föreläs-
ningen går att ta del av såväl fysiskt som digitalt. För att 
ta del av teamslänk, skicka din anmälan till frida.stoltz@
regiongavleborg.se

Film: Stålsytrar
Tid: 13.00

Plats: Bio 7:an, Gasklockorna, Gävle

Biljettbokning: Bio 7:an internetbokning.

Mer information om filmen finns på Bio 7:an.

Med reservation för ändringar. Tider och priser på  
bokningssidan gäller.

Om samer och samernas förfäder - minoritet i 
trakten i tvåtusen år?
Tid: 18.00–19.00

Plats: Peter Stormare-salen, Kulturhuset Bollnäs, Bollnäs

Historikern Peter Ericson berättar om bland annat etniska 
rensningar men också lokala samarbeten. Hälsingland har 
sedan långt tillbaka haft en stor, spridd och variationsrik 
minoritet av samer. Ett möte mellan fiskande och järntill-
verkande samer skedde här redan för två tusen år sedan. 
Föreläsningen berör bland annat arbrå- och alftasamernas 
egenheter, sameliv i Segersta, Hanebo, Norrala och Skog 
och heliga stenar i Bollnäs närhet. När gick de senaste  
vinterflyttningarna hit, 1877 eller 1903? Att samerna har  

Onsdag 5 oktober

betesrätt ned till Svärdsjö slogs fast 1894 av HD - vad 
innebär det idag? - Peter Ericson är historiker med ett för-
flutet på Umeå universitet och i projekt tillsammans med 
flera länsmuseer. Han har bidragit om samehistoria i flera 
statliga utredningar och driver även bloggen SouthSaam-
iHistory.

Kirjailijavierailu/Författarsamtal
Tid: 17.30

Plats: Sandvikens bibliotek

Möt den sverigefinska deckarförfattaren Milka Hakkarainen 
som berättar om sina böcker ”Ei verta rantaa rakkaampaa” 
och ”Maa kauhein isien”. Milka Hakkarainen skriver med 
svart humor och utifrån sverigefinnars erfarenheter. En 
originell brottsvåg skakar den sverigefinska communityn 
i Skutskär och Gävle. Händelserna utspelar sig i nutid men 
har många kopplingar till tidigare årtionden. Böckerna 
behandlar teman som identitet, språk, hemlängtan över 
generationerna och det kulturella arvet. 

FINSKA  
Ruotsinsuomalainen dekkarikirjailija Milka Hakkarainen 
kertoo kirjoistaan ”Ei verta rantaa rakkaampaa” ja ”Maa 
kauhein isien”. Erikoiset rikosaallot vavisuttelevat Skutskärin 
ja Gävlen ruotsinsuomalaista yhteisöä. Tapahtumat ovat 
nykyajassa, mutta kytkeytyvät aiempiin vuosikymmeni-
in. Teemoina identiteetti, kieli, sukupolvien yli kantava 
koti-ikävä ja kulttuurinen perintö. Romaaneissa on fantas-
tista mustaa huumoria mutta myös paljon tuttua kaikille 
ruotsinsuomalaisille.

Mer information på VisitSandvikens webbsida.

En betraktelse över att vara svensk jude
Tid: 17.00–18.00

Plats: Digitalt via zoom, en länk till zoommötet mejlas till 
de som anmält sig. 

Anmälan: Anmälan görs till gavleborg@diskriminering.org

I en personlig beskrivning delar Fabian Arnheim med sig av 
sina tankar att bevara judiska erfarenheter i det moderna 
samhället. Mot en historisk kontext berättar Fabian om de 
upplevelser han haft och hur han relaterar till sin judiska 
identitet. Fabian Arnheim, till vardags chef för Skellefteå 
museum och har också ett sidouppdrag som ordförande 
för Kulturrådets referensgrupp för nationella minoriteter. 
Fabian arbetade tidigare som chef för och var med om att 
bygga upp det judiska kultur- och utbildningshuset Bajit 
(hem eller hus på hebreiska) i Stockholm. För anmälan till 
det digitala evenmanget, skicka ett mail till gavleborg@
diskrimineringsbyran.org



Onsdag 5 oktober forts

Föreläsning : Rosa Taikon
Tid: 18.00–19.00

Plats: Söderhamns bibliotek

Hälsinglands museum håller en föreläsning om Rosa Tikon 
som var en av Sveriges främsta silversmeder, verksam i Häl-
singland. Hon förnyade både en romsk hantverkstradition 
och modernt konsthantverk i Sverige. Tillsammans med 
systern Katarina blev Rosa dessutom en av sin generations 
mest profilerade samhällsdebattörer. Systrarnas opinions-
arbete var av stor betydelse för den grupp vi idag kallar romer 
– en nationell minoritet med lagstadgade rättigheter.

Digital bok- och filmcirkel
Tid: 18.00

Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Anmälan: För anmälan och frågor, kontakta Forsbacka 
bibliotek: 026-17 94 68 eller forsbackabibliotek@gavle.se

Vi läser Inifrån Sápmi, som innehåller över 20 berättelser 
från och om Sápmi och ser filmen Sameblod. Du som 
anmäler dig får boken och en filmkod i gåva av biblioteket. 
Du kan läsa hela eller delar av boken och filmen finns att se 
gratis med filmkoden på streamingtjänsten SF Anytime.

Varför stannade farfars familj inte i Gävle?
Tid: 18.00–19.30

Plats: Hörsalen på Länsmuseet Gävleborg,  
Södra Strandgatan 20.

Daniel Goldmann berättar om judiska rötter, identitet och 
sin roman Andetagen.

Fri entré.

GLÖD – kortfilmer på de nationella  
minoritetsspråken
Tid: 18.15

Plats: Bio 7:an, Gasklockorna, Gävle

Biljettbokning: Bio 7:an internetbokning.

Mer information om filmen finns på Bio 7:an.

Med reservation för ändringar. Tider och priser på  
bokningssidan gäller.

Bildspel: Rosa Taikon – konsten och kampen
Plats: Bomhus bibliotek

Tid: Måndag och torsdag, 12.00–19.00 
tisdag, onsdag, fredag och lördag 10.00–14.00

Hösten 2021 öppnade utställningen Rosa Taikon – konsten 
och kampen på Hälsinglands museum. På Bomhus biblio-
tek visas nu ett bildspel med material ur utställningen, som 
berättar om Rosa Taikons unika konstnärskap och engage-
mang för den nationella minoriteten romer.

Utställning: Rosa Taikon – konsten och kampen
Tid: 3–8 oktober

Måndag–onsdag: 12.00–18.00

Torsdag–fredag: 10.00–16.00

Lördag: 11.00–14.00

Plats: Edsbyns bibliotek i Ovanåkers kommun

Utställning och bildspel, som skildrar silversmeden och 
aktivisten Rosa Taikons konstnärskap och livsberättelse.



Läsning av finsk dramatik
Tid: 15.00–16.00

Plats: Iggesunds bibliotek, Hudiksvalls kommun

Skådespelare från Folkteatern Gävleborg läser texter av 
samtida finska dramatiker. Läsningen sker på svenska. Hör 
även om finska teaterföreställningar som ges i länet. För 
vuxna men alla åldrar välkomna!

Fri entré, ingen anmälan krävs.

Bildspel: Rosa Taikon – konsten och kampen
Plats: Bomhus bibliotek

Tid: Måndag och torsdag, 12.00–19.00 
tisdag, onsdag, fredag och lördag 10.00–14.00.

Hösten 2021 öppnade utställningen Rosa Taikon – konsten 
och kampen på Hälsinglands museum. På Bomhus biblio-
tek visas nu ett bildspel med material ur utställningen, som 
berättar om Rosa Taikons unika konstnärskap och engage-
mang för den nationella minoriteten romer.

Torsdag 6 oktober

Utställning: Rosa Taikon – konsten och kampen
Tid: 3–8 oktober

Måndag–onsdag: 12.00–18.00

Torsdag–fredag: 10.00–16.00

Lördag: 11.00–14.00

Plats: Edsbyns bibliotek i Ovanåkers kommun

Utställning och bildspel, som skildrar silversmeden och 
aktivisten Rosa Taikons konstnärskap och livsberättelse.

70 är bara en siffra
Tid: 18.00

Plats: Bio 7:an, Gasklockorna, Gävle

Biljettbokning: Bio 7:an internetbokning.

Mer information om filmen finns på Bio 7:an.

Med reservation för ändringar. Tider och priser på  
bokningssidan gäller.

Fredag 7 oktober

Konsert: Juuri & Juuri
Tid: 18.00–19.00

Plats: Cafe Världen, Hudiksvalls kulturhus

Juuri & Juuri är duon som tar den finska musiktraditionen 
tillbaka till sina rötter – det finska ordet ”juuri” betyder just 
rot. Fiolspelerskan Emilia Lajunen och multi-instrumen-
talisten Eero Grundström har en omedelbar, kollaborativ 
inställning till att skapa musik och har på det viset funnit 
gammalt traditionellt material och gjort om det till något 
innovativt och nytt. Juuri & Juuri dyker in i den finska 
musiktraditionens historia och kombinerar gamla melodier 
från Kalevala i öst med 1800-talets fioltradition från väst 
och skapar något helt nytt. Deras arrangemang av tradi-
tionsmusiken är i princip autentiska kopior av det man kan 
höra på gamla arkivband – om man lyssnar noga.  
Konserten arrangeras av finska föreningen i Hudiksvall som 
även bjuder på finska piroger på Café världen.

Bildspel: Rosa Taikon – konsten och kampen
Plats: Bomhus bibliotek

Tid: Måndag och torsdag, 12.00–19.00 
tisdag, onsdag, fredag och lördag 10.00–14.00.

Hösten 2021 öppnade utställningen Rosa Taikon – konsten 
och kampen på Hälsinglands museum. På Bomhus biblio-
tek visas nu ett bildspel med material ur utställningen, som 
berättar om Rosa Taikons unika konstnärskap och engage-
mang för den nationella minoriteten romer.

Utställning: Rosa Taikon – konsten och kampen
Tid: 3–8 oktober 
Måndag–onsdag: 12.00–18.00 
Torsdag–fredag: 10.00–16.00 
Lördag: 11.00–14.00

Plats: Edsbyns bibliotek i Ovanåkers kommun

Utställning och bildspel, som skildrar silversmeden och 
aktivisten Rosa Taikons konstnärskap och livsberättelse.

Workshop: Himmeli
Tid: 15.00

Plats: Hofors bibliotek

I Filmrummet och Skaparverkstan har du möjlighet att 
komma och lära dig grunderna i himmeli, som är en tradi-
tionell finsk hantverksteknik. Ansvarar för workshopen gör 
Hofors finska förening.

Prova på himmeli – finsk hantverksteknik
Tid: 15.00-17.00 
Plats: Café världen, Hudiksvalls kulturhus

Prova på Himmeli, en finsk traditionell hantverksteknik 
tillsammans med Övre Hälsinglands hemslöjdsförening 
15-17, caféet håller öppet 15-19 och finskaföreningen i 
Hudiksvall bjuder på finska piroger.



Sagostund på finska
Tid: 11.00

Plats: Söderhamns stadsbibliotek

Biblioteket läser böcker på finska.

Film: Vinski och osynlighetspulvret (finskt tal)
Tid: 13.00

Plats: Bio 7:an, Gasklockorna, Gävle

Biljettbokning: Bio 7:an internetbokning.

Mer information om filmen finns på Bio 7:an.

Med reservation för ändringar. Tider och priser på  
bokningssidan gäller.

Barnbandet spelar konsert
Tid: 13.00

Plats: Söderhamns stadsbibliotek

Barnbandet tekee musiikkia suomeksi ja ruotsiksi niin lap-
sille kuin aikuisille. Laulujen tarinoissa seikkailee kaikenlaisia 
hahmoja krokotiilivirtahevoista kasvissyöjä-lihansyöjäka-
sveihin.

Barnbandet gör musik på svenska och finska som passar 
barn likväl som vuxna, med tillhörande historietter om 
alltifrån krokodilflodhästar till växtätande köttätande växter.

Föreläsning: Mångfald inom den romska gruppen
Tid: 13.00

Plats: Gävle stadsbibliotek

Romer, en nationell minoritet sedan år 2000, har funnits 
i Sverige under 500 år. Men vilka är de egentligen? Hör 
Abedin Denaj, ordförande i Gävles romska förening, berätta 
om romer och mångfalden inom gruppen.

Konsert: Juuri & Juuri
Tid: 14.00

Plats: Länsmuseet Gävleborg Gävle

Juuri & Juuri är duon som tar den finska musiktraditionen 
tillbaka till sina rötter – det finska ordet ”juuri” betyder just 
rot. Fiolspelerskan Emilia Lajunen och multi-instrumen-
talisten Eero Grundström har en omedelbar, kollaborativ 
inställning till att skapa musik och har på det viset funnit 
gammalt traditionellt material och gjort om det till något 
innovativt och nytt. Juuri & Juuri dyker in i den finska 
musiktraditionens historia och kombinerar gamla melodier 
från Kalevala i öst med 1800-talets fioltradition från väst 
och skapar något helt nytt. Deras arrangemang av tradi-
tionsmusiken är i princip autentiska kopior av det man kan 
höra på gamla arkivband – om man lyssnar noga.

Lördag 8 oktober

GLÖD – kortfilmer på de nationella  
minoritetsspråken
Tid: 15.15

Plats: Bio 7:an, Gasklockorna, Gävle

Biljettbokning: Bio 7:an internetbokning. Fri entré.

Mer information om filmen finns på Bio 7:an.

Med reservation för ändringar. Tider och priser på  
bokningssidan gäller.

Klubben Finlandia
Tid: 19.00–01.00

Plats: Söders källa, Gävle

Tar Finland till Sverige. En fest med livemusik, techno-DJ:s 
och dans. Låt oss göra det på finskt vis!

Fritt inträde.

Föreställning: Kainos sång
Tid: 3–6 oktober 

Plats: Skottes musikteater, Gävle

I Skottesföreställningen ”Kainos Sång”, med toner från kan-
tele, dragspel och klarinett, får vi se den verklighetsbase-
rade berättelsen om Kaino. Hon var en av de 72000 finska 
ensamkommande flyktingbarn som anlände till Sverige 
under andra världskriget. Vi får följa hennes väg genom 
flyktingförläggningar, fosterfamiljer och in i det svåra, till en 
början obegripliga svenska språket..

Bildspel: Rosa Taikon – konsten och kampen
Plats: Bomhus bibliotek

Tid: Måndag och torsdag, 12.00–19.00 
tisdag, onsdag, fredag och lördag 10.00–14.00

Hösten 2021 öppnade utställningen Rosa Taikon – konsten 
och kampen på Hälsinglands museum. På Bomhus biblio-
tek visas nu ett bildspel med material ur utställningen, som 
berättar om Rosa Taikons unika konstnärskap och engage-
mang för den nationella minoriteten romer.

Utställning: Rosa Taikon – konsten och kampen
Tid: 3–8 oktober

Måndag–onsdag: 12.00–18.00

Torsdag–fredag: 10.00–16.00

Lördag: 11.00–14.00

Plats: Edsbyns bibliotek i Ovanåkers kommun

Utställning och bildspel, som skildrar silversmeden och 
aktivisten Rosa Taikons konstnärskap och livsberättelse.



Hofors historia – Vårt finska arv
Tid: Öppet hus 13.00–15.00. Guidade turer på både finska 
och svenska 13.00 och 14.00.

Plats: Hofors Hembygdsgård

Hofors hembygdsförening synliggör olika folkgruppers 
intåg i Hofors historia och deras betydelse för orten. Under 
minoritetsveckan presenterar museet det så kallade ”finska 
rummet”. Där visas bland annat folkdräkter och en utställ-
ning om finska krigsbarn.

Aktiviteterna genomförs tillsammans med ABF.

Film: Vinski och osynlighetspulvret (svenskt tal)
Tid: 13.00

Plats: Bio 7:an, Gasklockorna, Gävle

Biljettbokning: Bio 7:an internetbokning.

Mer information om filmen finns på Bio 7:an.

Med reservation för ändringar. Tider och priser på  
bokningssidan gäller.

Ilkka ”DANNY” Lipsanen
Tid: 14.00

Plats: Bomhus Folkets Hus

Jubileumskonsert

Gudstjänst på finska
Tid: 14.00

Plats: Staffans kyrka, Gävle

Välkommen att fira gudstjänst på finska i Staffans Kyrka på 
Brynäs i Gävle. Präst Martti Halming.

Konsert: Juuri & Jurri
Tid: 15.00
Plats: Logen på Hofors hembygdsgård

Juuri & Juuri är duon som tar den finska musiktraditionen 
tillbaka till sina rötter – det finska ordet ”juuri” betyder just 
rot. Fiolspelerskan Emilia Lajunen och multi-instrumen-
talisten Eero Grundström har en omedelbar, kollaborativ 
inställning till att skapa musik och har på det viset funnit 
gammalt traditionellt material och gjort om det till något 
innovativt och nytt. Juuri & Juuri dyker in i den finska 
musiktraditionens historia och kombinerar gamla melodier 
från Kalevala i öst med 1800-talets fioltradition från väst 
och skapar något helt nytt. Deras arrangemang av tradi-
tionsmusiken är i princip autentiska kopior av det man kan 
höra på gamla arkivband – om man lyssnar noga.

Söndag 9 oktober

Musikteater: Kainos sång
Tid: 15.00

Plats: Barkhyttans bygdegård i Hofors

Skottes Musikteater ger en familjeföreställning av Kainos 
sång. En hoppfull musikal om barn på flykt undan kriget. 
Den handlar om ett finskt flyktingbarn som kommer till 
Sverige under andra världskriget men parallellerna till 
dagens flyktingsituation är många. Evenemanget arrang-
eras med stöd från Bygdegårdarnas Riksförbund/Statens 
kulturråd.

Entré 125 kr/familj

GLÖD – kortfilmer på de nationella  
minoritetsspråken
Tid: 15.15

Plats: Bio 7:an, Gasklockorna, Gävle

Biljettbokning: Bio 7:an internetbokning. Fri entré.

Mer information om filmen finns på Bio 7:an.

Med reservation för ändringar. Tider och priser på  
bokningssidan gäller.

Finsk skrivworkshop
Tid: 10.00–14.30

Plats: Gävle Stadsbibliotek

Välkommen att delta i en finskspråkig skrivworkshop där 
målet är att skriva texter på finska, under temat ”Gävle”.

Anmälan till maaritturtiainen@live.se eller  
elina.latomaa@gavle.se


