
Program

Lördag 21 oktober 2017
kl. 12.00 till 17.30

Välkommen



Detta görs i samarbete med: Interreligiö-
sa centret - Al-Welaa , Shia Muslimska 
församlingen - Ärkeängel Mikael och 
S:T George, Koptiska ortodoxa försam-
ling - Gurdwara Sri Guru Singh Sabhas 
Sikh templet - Mariakyrkan, samarbet-
skyrka Betlehemskyrkan och Angereds 
församling.

Stadsvandring i Hammarkullen

Välkommen till en stadsvandring på tre 
språk: svenska, arabiska och somal-
iska i Hammarkullen. När beslutet om 
miljonprogrammet togs skulle Ham-
markullen bli en del av den nya staden 
Angered, med över 300 000 invånare. 
Vi ska prata om hur stadsdelen plane-
rades under rekordåren på 1950-70-ta-
let; Vi berättar även om hur det var in-
nan dess. Kom och Upptäck Göteborg 
http://www.upptackgoteborg.se

Turen går kl. 14.00. Samling vid entrén 
till Folkets hus. Arrangeras i samarbete 
med Göteborgs Stadsmuseum. 

Guidad konsttur i Hammarkullen

Vi bjuder på en guidad tur i Hammarkul-
len för att titta på konstverk som finns 
ute i området. Vi besöker platserna där 
mosaikverk och muralmålningar är 
placerade. 

Turen går kl. 12.15 och  kl.15.15 och 
varar ca. 45 min. Samling vid entrén till 
Folkets hus. 

 

Konst i Hammarkullen 

• Lars Petersson, “Betande får”, 1981. 
Placering: Fasad vid Hammarkulletorget 60.
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Invigning av Kulturvandring 
Hammarkullen

• KL 13.15. Folkets hus, Hammarsalen -
Gilbert Ohlson, ordförande i HAM-SAM 
hälsar välkommen.

• kl. 13.25. Världspremiär för Dan Grei-
ders rykande färska låt Next stop: 
Hammarkullen – en hyllning till orten, 
Hammarkullen och människorna som 
lever och andas där. 

• KL 13.30. Invigning - Invigningstalare 
Ann-Sofie Hermansson, kommunsty-
relsens ordförande i Göteborgs kom-
mun.

 

Guidad tur under Kulturvandringen 

Tempelvandring under Kulturvandring!
Start: Hammarkulletorget, kl. 12.30.

Dagens tur tar oss till Shia Muslimska 
församlingen Al-Welaa, Gurdwara Sri 
Guru Singh Sabhas Sikh tempel och 
den koptiska församlingen i Agnesberg 
i Ärkeängel Mikael och S:T George 
kyrka. Turen guidas av Henrik Frykberg, 
Göteborgs Interreligiösa Center och 
Emanuel Furbacken - Samordnare Fly-
kting - Ekumenik och Religionsmöten, 
Angereds församling. 
Turens slutpunkt: Mariakyrkan i Ham-
markullen, kl. 15.30.

• Birgitta Lorentzon, “Steg - logaritmer 
- spiraler”, 1985-86. Placering: i trappan 
vid Hammarkulletorget.

• Frida Oliv, “Terra”, 2012. Placering: 
spårvagnshållplats.

• Frida Yngström, “Någon som du”, 
2012. Placering: spårvagnshållplats.

• Åsa Marie Bengtsson, “Intertwined”, 
2015. Placering: Hammarparken.

• Pernilla Persson Jahangiri har ska-
pat originalen till  vepan. Den är målad 
med hjälp av arbetslösa lärlingar och 
Stoby Måleri AB i ett tidigare Sätt Färg 
på - projekt. Sätt färg på Göteborg är 
ett projekt som färgsätter Göteborg in-
för 400-årsjubileet 2021 – med ett stort 
antal delprojekt med måleri i fokus, som 
ska ge jobb och utveckling för unga. 
Konstvepan finns på Bredfjällsgatan 24.

MOsaik i Hammarkullen 

• “Mosaikverken” i Hammarparken. 
Sandeslätt och på Bredfjällsgatan, 
2013-2014 och 2015-2016. Placer-
ing: Hammarparken, Sandeslätt, Ham-
markulletorget och Bredfjällsgatans 
fontän. Konstnärerna: Saber Alipanah,  
Bibbi Forsman og Aram Azizi, med 
ungdomar från Hammarkullen.

• Mosaikverk - Hammarkullen, 2017. 
Konstnär: Saber Alipanah, Hammarkul-
len. Placering: utanför spårvagnshåll-
platsen. 

MUral i Hammarkullen 

• Rocio Soto (Mexiko), ”Hammarkullen, 
shared destination”, 2014. Placering: 
Hammarsalen, Folkets hus.

• Fernando Ortiz och Luis Safa 
(Mexiko) med ungdomar från Ham-
markullen. “Viva Hammarkullen”, 2014. 
Placering: Hammarkulletorget 55-56.

• Pernilla Persson Jahangiri (Sver-
ige) med ungdomar från Hammarkullen, 
2015. Muralmålning utanför Mixgården. 

• Arturo Munguia och Juan Ledezma 
(Mexiko) med ungdomar från Ham-
markullen, “Glädjen är...”, 2015. Placer-
ing: Hammarkulletorget 52 (mot parker-
ingen). 

• Charquipunk (Chile), “Karnevalen”, 
2016. Placering: ingången till parkering 
P1 mittemot Bredfjällsgatan 2.

• Himed & Reyben (Mexiko) med 
boende från Hammarkullen, “Barnen i 
Hammarkullen”, 2016. Placering: Bred-
fjällsgatan 26.

• Himed & Reyben, “Sin Limites/Sin 
Fronteras / Utan Gränser”, 2016.  
Placering: Bredfjällsgatan 34.

• Eine (England), 2016. Artscape Festi-
valen. Placering: Bredfjällsgatan 36.

• Graciela Gonçalves - AnimalitoLand, 
(Argentina) Artscape Festivalen. Placer-
ing: Bredfjällsgatan 46.  
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• Himed & Reyben, “Somos / Vi är”, 
2017. HUA 17 (Hammarkullen Urban Art 
festival). Placering: Bredfjällsgatan 26. 

• SENS (Mexiko) “El Principe Migrante 
/ Den Migrerande Prinsen”, 2017. HUA 
17 Placering: Bredfjällsgatan 66.  

• Charquipunk, “Natura”, 2017. HUA 
17. Placering: Bredfjällsgatan 2.

• Iman Josef Hussein, (Hammarkul-
len), 2017. HUA 17. Placering: Gropens 
gård 11.  

• Nabila Abdul Fattah (Sverige), 2017. 
HUA 17. Placering: Gropens gård 12.  

• Kollektiv graffitivägg, 2017. HUA 17. 
Placering: Bredfjällsgatan 2-24.

 

Alla utställningar är öppna från 
kl. 12.00 och fram till 17.30 

1. Folket hus 
Hammarkulletorget 62 B

Café Hammarkullen
• Fotoutställning - José Romero Jaldín 
visar bilder från konstnärernas arbete 
under festivalen Hammarkullen Urban 
Art 2017. 

Foajén

• Infopunkt. Här kan du hämta kultur-
vandringsprogram och få information 
och svar på dina frågor.

• Konstutställning. MISStänkt eller 
DUktig, RIKtig SVENsk av Mirna Ti-
cona. Dessa tre verk är del av en serie 
affischer som synliggör den kritik som 

idag uttrycks i det globala Syd och som 
riktas mot den strukturella och koloniala 
rasismen i Europa. 

• Konstutställning. Dan Greider teck-
nar, målar, illustrerar, fotar, skriver 
sånger, poesi och berättelser i en enda 
samtidsröra. Årets utställning kan bli 
en Bob Dylan, en Lyckotipsare eller en 
Fjärilsutställning.

• Utställning. Magali Escobar visar 
teckningar och arbete i akryl. 

• Konstutställning. Iman Josef Hus-
sein visar sina verk. Ung lokal konst-
när som medverkade i festivalen Ham-
markullen Urban Art - HUA 17.  

• Konstutställning. Samir Fatohe visar 
sina verk. 

• Utställning. Kvinnocenter i Berg-
sjön  visar textil konsthantverk med ut-
gångspunkt i en broderad kokbok som 
också givits ut som tryckt bok. Förenin-
gen fick Grythyttans matakademis pris 
för årets metalitteratur i kategorin textil 
2016.
 
• Workshop. Testa Stopmotion under 
Kulturvandring. Med dator och kamera 
får våra figurer liv och en berättelse väx-
er fram… För alla åldrar. Kl. 12-16.

Alfons salen 

• GIBCA Extended/Hammarkullen,   
konstutställning “Kulturernas samex-
istensen”. 
Medverkar: Ronak Azeez, Faruq Faaiq 
Omer, Mehdi Shawi, Khalid Baban. 
Gästkonstnärer: Ahmed Bachaay, 
Jamil Jabbar, Eva Lindegren och Mi-
kael Lindegren. 

4

“Vi kommer från olika kulturer och det är 
så fint att vi har erfarenhet att uttrycka 
oss genom vår konst. Vi visar bilder från 
våra underbara kulturer.” 

• Kl. 15.30-16.15. Musikuppträdande 
med KHANEVADE. Att uppleva 
KHANEVADE är som att lifta och bli up-
plockad av en gammal folkvagn, sjunga 
hits för full hals medan Nevadaöknen 
susar förbi utanför fönstret och upptäc-
ka att man, trots att det är första gången 
man möts, har hittat en ny familj. För 
fjärde, eller kanske till och med femte, 
året i rad framför familjen sin kraftfulla, 
känslodrypande och förlösande musik.

Astrid salen 

• Kl. 12.00–17.00. Pop-Up: Prova på 
akvarell. Naturfigurer/Figurnaturer. 
Vem bor i berget? Har träd några ar-
mar? Kan vattenpölen sjunga? Kom till 
oss och släpp loss din fantasi! Under 
Kulturvandringen erbjuder Nordiska 
Akvarellmuseet alla nyfikna att prova på 
att göra naturen levande i akvarell. Fri 

entré. Arr. Kulturvandringen & Nordiska 
Akvarellmuseet. 

• Kl. 12.00-16.00. Dockprojektet. 
Gör din röst hörd. Gör en docka!  Kom 
och skapa din budbärare! Använd din 
kreativitet, dina idéer om samhället och 
uttryck dom. Skapa en docka med dina 
framtidsdrömmar om hur världen ska se 
ut. Dockorna kommer i vinter att ställas 
ut på Världskulturmuseet i Göteborg. 
Workshopen riktar sig till både unga, 
gamla och människor mitt i livet.

Hammarsalen

• Kulturhuset Blå Stället deltar i kultur-
vandringen med informationsbord om 
allt som händer  i kulturhuset och med 
höstprogrammet. 

• Göteborgs Naturhistoriska Museum 
/ Västarvet  presenterar teman Gissa 
bajset!  Olika färger, olika former, olika 
platser! Du har säkert redan sett några 
av dessa lämningar när du går i skogen 
eller i en park. Men vet du vilka djur de 
kommer ifrån? Kom och besök oss vid 
vårt bord, så hjälper vi dig att ta reda på 
vem som lämnat vad!
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• Kl. 12.30-15.00. Min resväska på Kul-
turvandring i Hammarkullen! Projektet 
“Min Resväska” syftar till att förbättra 
fortsättningarna för nyanlända barn att 
känna sig trygga, sedda, få kompisar 
och göra kreativa aktiviteter under pro-
fessionell ledning. 

• bob kulturföreningen presenterar i 
Hammarkullen “Musik i Bergsjön”, en 
Cd skiva med en rad musiker från hela 
världen där bl.a. Kiriaka, Svarta Safirer 
och Bosnia Express medverkar. 

• Kvinnocentret i Bergsjön. Bord-
försäljning av hantverk. 

• KvinnoEkohjärta. Visning och 
försäljning av handarbete med återvun-
na material. 

• Mat och hantverksmarknad med 
bl.a. traditionella bolivianska hantverk 
av alpacka garn och ull , mm. Mat från 
Mellanöstern, Bakelser från Latinameri-
ka, m.m. 

Programmet  i Hammarsalen 

• Kl. 13.15. Invigning . Välkomnande 
ord av Gilbert Ohlson, kassör i  HAM-
SAM (Hammarkullens Samråd).

• Kl. 13.25 - Världspremiär för Dan 
Greiders rykande färska låt Next stop: 
Hammarkullen, en hyllning till orten, 
Hammarkullen och människorna som 
lever och andas där. 

• Kl. 13.30. Årets invigningstalare 
Ann-Sofie Hermansson, kommunsty-
relsens ordförande i Göteborgs kom-
mun.

• Kl. 13.45. Musikuppträdande: 
El Sistema- med musiken som verk-
tyg för ett bättre samhälle. El Sistema 
är en världsomspännande rörelse som 
med musikens kraft hjälper människor 
att påverka sina liv till det bättre. El Sis-
tema Hammarkullen är en orkester och 
kör-skola. Här får barn från 4-19 år lära 
sig spela orkesterinstrument och sjunga 
i grupp. El Sistema är en del av Kultur-
skolan Angered. 

• Kl. 14.05. Musikuppträdande: Aran 
Wehby.  Aran är en Göteborgsbaserad 
rappare och poet. Det som utmärker 
honom och skiljer honom från många 
andra rappare är att hans texter är är-
liga, känslosamma och meningsfulla. 
Han är aktuell med sin låt “Hitta dig 
själv” som handlar om ungdomar som 
försöker hitta sin identitet i livet. 

• Kl. 14.15. Dansuppträdande: 
Sebastián Ruiz och Alejandra Farías
svensk/chilenska professionella dan-
sare etablerade i Göteborg och som bor 
i Angered dansar två låtar av den chil-
enske sångaren Camila Gallardo: “Un 
poco mas de frío” och “Volver a los 17” 
original Violeta Parra.

Kl. 14.20. Visning.  Kan Le Hua Ren– 
Kinesiska föreningen presenterar: 
Kinas kulturrikedom. Kvinnogruppen 
kommer att visa och berätta om tradi-
tionella dräkter och festkläder från olika 
områden i Kina. 

Kl. 14.35. Musikuppträdande: Dan 
Greider & The Great Depression 
Band sjunger om livet och döden, om 
Bodil Malmsten och Joe Hill och om 
tiden som går. Han sjunger om läng-
tan, tvivel, drömmar och om tillståndet 
i världen. Och han gör det med glimten 
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i ögat och kryddar sångerna med vasst 
mellansnack.

• Kl. 14.55. Dansuppträdande med 
dansaren Unni Kangas. Improvisa-
tionssolo: Den rosa elefanten i rummet. 
Varför vara rädd för elefanten i rummet? 
Hon vill ju bara bli sedd.

• Kl. 15.05. Dansuppträdande: dans-
grupp under ledning av Fernanda Za-
vala och Sebastián Ruiz  presenterar 
flamenco och dansar Farruca.

 

2. Mixgården - fritidsgården i 
Hammarkullen

Var : Hammarkulletorget 63
Öppet 11.00-17.00

• Gårdens personal och Hammarkullens 
bästa ungdomar bjuder på en Kultur-
afton  med fokus på: Afghanistan och 
Palestina med dans, musik, utställnin-
gar, fika och en och annan överraskn-
ing... Hela dagen serveras palestinskt 
inspirerad mat. Alla intäkter kommer att 
doneras till Children and Youth Center 
(CYC) Shatila. 

• Afghanistan en kulturresa... informa-
tion om landet, kultur, sociopolitik och 
samhället. I samarbete med den Sven-
ska Afganistankommittén. 
 
• Musikuppträdande:  Asad Rezazi 
spelar musik på tar med inspiration från 
Mellanöstern.

• Utställning - Culture Clothes . 
Med inspiration från traditionellt afghan-
skt hantverk skapar ungdesignern Frai-
doon Temoree färgstarka kläder. Tankar 

om gränser, plats, tradition, arv, sexual-
itet och mänskliga rättigheter följer arbe-
tet och möter viljan att utbyta berättel-
ser - i text, foto och textil. Utställningen 
arrangeras i samarbete med föreningen 
KulturUngdom där Fraidoon är medlem.

• Utställning. Saber Alipanahs mosai-
kverk. Mosaikverken blivit Hammarkul-
lens signum, där ungdomar ofta är med-
skapare. 

 

3. Mariakyrkan 
Var: Bredfjällsgatan 1

Mariakyrkan i Hammarkullen Svenska  
Kyrkan/Equmeniakyrkan

• Kl 13. Falafellunch

• Kl. 13–16. Fika. 

• Kl. 16–17. Kom och prova ringdans! 
Tillsammans dansar vi svensk, assyrisk, 
syriansk, libanesisk, från Kosovo… Lev-
ande musik med David Bäck och hem-
liga gäster!

 

4. Kulturföreningen Salvador Allende 

Var: Bredfjällsgatan 28. Kl. 12.00-17.30.

• Boliviagruppen i samarbete med Kul-
turföreningen Salvador Allende presen-
terar Frej Berglunds utställning om 
Föreningen Albor, Bolivia.  Albor arbetar 
direktdemokratiskt via studiecirklar vari 
ungdomar skapar pjäser utifrån egna er-
farenheter. Denna fotoutställning är ett 
försök att levandegöra deklamationer 
och teater. Fotografierna är valda för 
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att förmedla en känsla, även om den 
känslan enbart representerar en bråkdel 
av själva framförandet

Kl. 15.00. Samtal med Frej Berglund. 
Café med servering av salteñas, bolivi-
anska piroger.  

 

5. Bredfjällsgatan 36 - 46

• Kl. 14.30-16.15. Uppläsning av po-
esi och prosa. Elever och lärare från 
kursen Konstnärligt skrivande läser 
ur pågående arbeten. Konstnärligt 
skrivande är ett samarbete mellan 
Folkhögskolan i Angered och Akademin 
Valand. 

Poeter och författare: Aran Wheby, Mi-
kael Hjertquist, Ronak Azeez, Faruq 
Omer, Jose Romero, med flera gäster. 
Uppläsningen ackompanjeras av musik 
med Alan Haksten. 

• Kl. 15-15.10 och 15.40-15.50 Musi-
kuppträdande. Alan Haksten - Kom-
positör, dragspelare och gitarrist från 
Argentina. Vid detta tillfälle kommer han 
att med sitt dragspel spela tango och an-
nan musik från Argentina, från klassisk 
till Piazzola samt egna kompositioner

• Kl.12.00-17.30. Konstutställning:  
Årets gästkonstnär: Luis Hinojosa 
Montellano, Cochabamba (Bolivia) – 
Göteborg. 

Icke planlagd, subjektiv konst. Luis Hi-
nojosas bilder hänger ihop, eller faller 
isär, de overkliga skeendena utveck-
las parallellt med de verkliga: det ka-
rikerande och det sagolika är nära 
sammanbundna med det verkliga. Kär-

leken, ensamheten, sorgen, energin 
och glädjen, tillsammans med satiren, 
är alltid närvarande. Han planerar ald-
rig ett tema för sitt måleri. Färg och mo-
tivets disposition framträder medan han 
målar.

• Konstutställning: Rezgar Amedi 
visar sina verk. 

• Konstutställning: Rose-Marie Bou-
fadene visar oljemålningar. 

• Konstutställning: Eva & Mikael 
Lindegren. Båda är självlärda konst-
närer och har olika vägar in i måleriet. 
Eva har målat i olja, akryl och akvarell 
sedan 90-talet och trivs bäst när hon får 
blanda tekniker och material fritt. Mikael 
började det grafiska måleriet för ungefär 
två år sedan och blev trollbunden av det 
abstrakta.

• Utställning: Artcaching. Under da-
gen visas ett urval av de berömda af-
fischerna. Artcaching är en ständigt 
pågående utställning som sker i det of-
fentliga rummet, runtom i Göteborg. Eva 
och Mikael Lindegren är ansvariga 
och driver “fenomenet” Artcaching som 
startade 2015.

• Fotoutställning: Focus 10. 
Renée Timlin, Yarko Rhea Salazar 
och Miguel Martinez. 

• Fotoutställning: Med världen i Göte-
borgs hjärta, fotografi av  Kristin All-
wood, kulturarbetare, författare, foto, 
måleri. I vår globala värld kan vi mötas 
i mångfald även på natten och vi kan 
spegla oss i varandra.
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6 - Chalmers Arkitekturskola - 
Domesticity in Public Space

• Kultur på hjul. Start: kl. 12.00. Bred-
fjällsgatan 46. På väg: 13.00-15.00.
Framme på Hammarkulletorget: 15.00.

Med titeln Domesticity in Public Space 
(Hemkänsla i det offentliga rummet) 
vill de 31 studenterna från Chalmers 
Arkitekturskola, i masterskursen De-
sign och Planering for Social Integra-
tion utforma och bygga fem mobila och 
transformativa stadsmöbler. Under Kul-
turvandringen 2017 kommer dessa mö-
bler att resa runt i Hammarkullen för att 
aktivera gator och platser genom social 
och kulturell interaktion. Arr: Chalm-
ers Arkitekturskola och Kulturvandring i 
Hammarkullen.

 

7 - Chalmers Arkitekturskola  

• Välkommen på Klädbytardag på 
Bredfjällsgatan 46! Behöver du något 
nytt i garderoben? Lämna in dina hela 
och rena kläder och byt till dig något 
annat spännande. Lämna dina kläder 
mellan 11-13 och kom och byt mellan 
13-15! Arr: Chalmers Arkitekturskola i 
samarbete med Kretslopp och Vatten 
och Bostadsbolaget. 

 

8 - Konsthallen Hammarkullen 

Spårvangshållplats, kl. 12.30 - 14.00.

• Hammarkullen konsthall visar den 
pågående utställningen “Klass 3B´s 

äventyr” och kommer under kulturvan-
dringen även att ha ett informationsbord 
på plats. Här kan besökare träffa repre-
sentanter från föreningen och ta del av 
informationsmaterial om utställnings-
verksamheten.

 

Information

• Infopunkt - Folkets hus

• Kafferservering kommer att finnas i 
Mariakyrkan (nr 3 på kartan) och 
Café Hammarkullen (nr 1).

• Vill du äta kan du välja följande plat-
ser: 
Mixgården (nr 2 på kartan) 
Föreningen Salvador Allende (nr 4) 
och Mariakyrkan (nr 3).

Med reservation för ev. ändringar.



www.kulturvandringihammarkullen.com
 Kulturvandring i Hammarkullen
 facebook.com/Kulturvandring

Arr:

Med stöd av:


