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Invigning av Kulturvandring 
Hammarkullen

KL 14.00 - Folkets hus, Hammarsalen 
- Gilbert Ohlson, representant i HAM-
SAM hälsar välkommen

KL 14.05 - INVIGNING - 
Invigningstalare Shadiye 
Heidari, ordförande Folkets hus 
Hammarkullen.

Konstvandring i Hammarkullen

Vi bjuder på en guidad tur i 
Hammarkullen för att titta på konstverk 
som finns ute i området. Vi besöker 
platser där muralmålningar och 
mosaikverk finns placerade. 
Turen går kl. 12.30 och varar ca 45 
min. Samling vid entrén till Folkets hus. 

Konst i Hammarkullen 

Lars Petersson - Betande får - kom till 
1981 
Plats: Fasad vid Hammarkulletorget 6.

Birgitta Lorentzon “Steg - logaritmer 
- spiraler”, muralt konstverk kom till 
1985-86.
Plats: i trappan vid Hammarkulletorget.

Frida Oliv - “Terra”, kom till 2012
Plats: Hammarkullens spårvagnshållplats.

Frida Yngström - “Någon som du”, kom 
till 2012
Plats: Hammarkullens spårvagnshållplats.

Åsa Marie Bengtsson - “Intertwined”, 
kom till 2015
Plats: Hammarparken.

Konstvepa

Pernilla Persson Jahangiri har skapat 
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 inför 
400-årsjubileet 2021 genom ett stort 
antal delprojekt med måleri i fokus, 
som ska ge jobb och utveckling för 
unga. 
Konstvepa finns på Bredfjällsgatan 24.

Mosaik i Hammarkullen 

“Mosaikverken” i Hammarparken, 
Sandeslätt och Bredfjällsgatan, kom till 
2013-2014 och 2015 – 2016
Plats: Hammarparken, Sandeslätt, 
Hammarkulletorget och 
Bredfjällsgatans fontän.
Konstnärerna Saber Alipanah, 
Bibbi Forsman, med ungdomar från 
Hammarkullen.
Konstnärerna Saber Alipanah, 
Aram Azizi med ungdomar från 
Hammarkullen.
Konstnärer Saber Alipanah med 
ungdomar från Hammarkullen.

Mosaikverk - Hammarkullen, kom 
till 2017. Konstnär: Saber Alipanah, 
Hammarkullen. 
Plats: utanför spårvagnshållplats.

 Program   Kulturvandring  2018
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NY!
Mosaikverk uteplatsen Bredfjällsgatan 
34 - 46. Kom till 2018. Konstnär: Saber 
Alipanah, Hammarkullen med barnen 
från Hammarkullsskolan.

Mural i Hammarkullen 

Rocio Soto - “Hammarkullen, 
shared destination” kom till 2015. 
Muralmålning.
Plats: Hammarsalen, Folkets hus.

Muralmålning - “Viva Hammarkullen” 
kom till 2014. Ungdomar från 
Hammarkullen tillsammans med 
mexikanska konstnärerna Fernando 
Ortiz och Luis Safa
Plats: Hammarkulletorget 55-56.

Muralmålning utanför Mixgården, kom 
till 2015. Ungdomar från Hammarkullen 
med svenska konstnären Pernilla 
Persson Jahangiri.

Muralmålning - “Glädjen är...” 
Ungdomar från Hammarkullen 
med mexikanska konstnärerna 
Arturo Munguia och Juan Ledezma. 
Gästkonstnär: Fernando Ortiz. 
Plats: Hammarkulletorget 52 (mot 
parkering).

Muralmålning - Karnevalen - kom till 
2016. Konstnär CHARQUIPUNK - Chile.
Plats: ingången till parkering P1 
mittemot Bredfjällsgatan 2.

Muralmålning - Barnen i Hammarkullen 
- kom till 2016. Boende från 
Hammarkullen med konstduon Himed 
& Reyben - Querétaro, Mexiko. 
Plats: Bredfjällsgatan 26, ingång till 
parkering.

Muralmålning - Sin Limites/ Sin 
Fronteras /  Utan Gränser - kom till 2016. 
Konstduon Himed & Reyben - 
Querétaro, Mexiko. 
Plats: Bredfjällsgatan 32.

Muralmålning  Artscape 2015 - 
AnimalitoLand
Graciela Gonçalves är en argentinsk 
konstnär – och AnimalitoLand är 
hennes visuella universum. Hennes 
målningar föreställer ofta trolska, 
fantasifulla små djur i starka färger.
Plats: Bredfjällsgatan 46.

Muralmålning Artscape 2015 - Eine
Världskänd gatukonstnär från London. 
Han skapar konstverk bestående 
av unika, ikoniska och färgglada 
bokstäver och ibland i längre meningar 
med budskap. 
Plats: Bredfjällsgatan 34.
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Muralmålning HUA/Hammarkullen 
Urban Art festival 2017 - 
Somos / Vi är  - kom till 2017. 
Konstduon Himed & Reyben 
- Querétaro, Mexiko. Plats: 
Bredfjällsgatan 26.

Muralmålning HUA 17 - El Principe 
Migrante/ Den Migrerande Prinsen -
kom till 2017. Konstnär SENS 
– Querétaro, Mexiko.  Plats: 
Bredfjällsgatan 66.

Muralmålning HUA 17 - Natura - kom 
till 2017. Konstnär CHARQUIPUNK, 
Chile 
Plats: Bredfjällsgatan 2.

Muralmålning HUA 17 - kom till 
2017. Konstnär: Iman Josef Hussein, 
Hammarkullen- Sverige. Plats: 
Gropens gård 11.

Muralmålning HUA 17 - konstnär 
Nabila Abdul Fattah, Sverige. Plats: 
Gropens gård 12.
Muralmålning HUA 17 (Hammarkullen 
Urban Art festival) kollektiv muralvägg 
Plats: Bredfjällsgatan 2 – 24.

Årets muralmålningar!

Muralmålning - Konstnär: SENS 
(Mex) med barnen från klassen 2B 
Hammarkullsskolan.
Plats: Hammarkullsskolan. Gropens 
Gård 36. 

Muralmålningar - Konstnär: SENS 
(Mex) med boende i Hammarkullen. 
Plats: Hammarkulletorget 13 - 19. 

Muralmålning - Konstnär: SENS (Mex) 
Plats: Bredfjällsgatan 50. 

Muralmålning - Konstnär: Nando Murio 
(Mex)
Plats: Nytorpsskolan. Bredfjällsgatan 70. 

Alla utställningar är öppet från 
kl. 12.00 fram till 17.30 

1 - Folket hus - 
Hammarkulletorget 62 B

Foajén

INFOpunkt - Här kan du hämta 
kulturvandringsprogram och få 
information och svar på dina frågor.
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Göteborgs Naturhistoriska museum
Djur under ytan - Vi visar kända 
och okända djur från havet utanför 
Göteborg – allt från långsnöre, 
guldmus och medusahuvud till 
ejder och gråsäl.  Djuren kommer 
från samlingen på Göteborgs 
Naturhistoriska museum. Passa på att 
se dem på nära håll.

Projektet “Rötter och fötter” 
Kom och bläddra i boken om 
karnevalen, eller låna hörlurar och 
se filmen om karnevalen. Berätta 
vad DU tycker – är karnevalen ett 
svenskt kulturarv? På plats finns 
Maria Wångersjö, författare till boken 
“Hammarkullekarnevalen – de första 
40 åren”. Köp en signerad bok till 
specialpris!

Kulturhuset Blå Stället - deltar i 
kulturvandringen med informationsbord 
om allt som händer på kulturhuset 
samt tillhandahåller höstprogram. 

Alfons salen  
kl. 12 - 17.30 

Konstutställning - Serigrafier/prints från 
mexikanska konstnärerna - 
SENS, Nando Murio och 
konstnärsduon Himed & Reyben.  

Gästartist: Mirna Ticona (Bolivia/Sverige)
Jag är här för att ni var där!
Mitt arbete utgår från en dekolonial 
kritik av det kapitalistiska 
världssystemet. Ett system som 
plundrar, förstör och exploaterar 
ekosystem och kroppar i det globala Syd. 

Gästartist: Lorena Montes (Mexiko/Sverige)
Hijos del maiz / Majsens barn. 
Konstnären ställer ut utvalde verk från 
hennes serie utfört i blandteknik: akryl, 
blyerts och bläck på papper. 

Ronja salen  
kl. 12 - 17 

MIN RESVÄSKA har öppet hus på 
Kulturvandring i Hammarkullen!
Syftet med projektet är att skapa ett 
forum där nyanlända barn skall känna 
sig trygga, sedda, få kompisar och 
göra kreativa aktiviteter som att skapa 
film, foto, konst och mycket annat 
under professionell ledning. Eftersom 
projektet utgör en sort minnesfabrik 
finns det utrymme att tillsammans 
skapa och dokumentera nya minnen i 
det nya landet. För mer information gå 
in på www.minresvaska.com 

Hammarsalen

Utställning - Eleverna i klass 2 B på 
Hammarkullsskolan har tillsammans 
med mexikanske konstnären Sens 
gjort en muralmålning på skolan. 
Se vad barnen har målat, tänkt 
och känt under arbetets gång. Ett 
samarbete mellan Hammarkullen 365, 
Hammarkullsskolan och Folkets Hus.

Angereds Hembygdsgille har sin 
verksamhet i Hammarkullen, Hjällbo 
och Eriksbo.
Vi visar några gamla bilder, tar med en 
liten vävstol och visar hur man kardar 
och spinner. Vi säljer också hemvävda 
mattor och annat hantverk som 
tillverkats i föreningen

Mariakyrkan i Hammarkullen
“En stunds andakt tillsammans i 
världen”. Fairtrade produkter till 
försäljning och fika.

Hantverk och matmarknad  
Traditionella bolivianska hantverk 
av alpacka garn och ull med mera. 
Mat från Mellanöstern, bakelser från 
Latinamerika, m.m. 
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Programmet i Hammarsalen 

Kl. 13.15. Vernissage av utställning 
med eleverna i klass 2 B på 
Hammarkullsskolan och konstnären SENS.

KL 14.00 - Gilbert Ohlson, representant 
i HAM-SAM (Hammarkullen 
samarbetsråd) hälsar välkommen.

KL 14.05 - INVIGNING - 
Invigningstalare Shadiye Heidari, 
ordförande Folkets hus Hammarkullen.

Kl. 14. 30 - Musikuppträdande - EL 
SISTEMA : med musiken som verktyg 
för ett bättre samhälle.
El Sistema är en världsomspännande 
rörelse som med musikens kraft hjälper 
människor att påverka sina liv till det 
bättre. El Sistema 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 Kulturskolan 
Angered.
Kl. 15.15 - Musikuppträdande med 
MEIRA - spelar instrumental mystiskt 
rock med Bruno på gitarren och Fabian 
på trumset.

Vi har spelat på många olika platser 
runt om Göteborg till exempel: 
Oceanen, Bengan, Musik Direkt, 
Hammarkulle Karnevalen, Latino 
Festivalen, Festival del Mar i Asperö, 
Andra LångatansDag , och med mera.

Kl. 15.50 - Dansuppträdande med 
scenkonstgruppen FULA som 
presenterar under kulturvandringen 
ett utdrag ur sin föreställning ”Is it 
poison?” Utdraget innehåller dans 
med inslag av teater och sång. 
Britta Kangas och Mari Vittradotter 
Johansson kommer att medverka.

Vi avslutar programmet med den 
lokala musikband KHANEVADE

Kl. 16. 15 - 17 - Musikuppträdande 
med KHANEVADE 
Att uppleva KHANEVADE är som att 
lifta och bli upplockad av en gammal 
folkvagn, sjunga hits för full hals 
medan Nevadaöknen susar förbi 
utanför fönstret och upptäcka att man, 
trots att det är första gången man 
möts, har hittat en ny familj.
Vi som spelar är:
Ola Terlegård - sång, gitarr
Blanche Terlegård - sång, percussion
Lars Edvardsson - bas
Caroline Mårtensson - percussion, sång
Koen Braak - saxofon

2 - HAMMARKULLENS 
BIBLIOTEK  
Var: Hammarkulletorget 62 B.

Hammarkullens bibliotek är 
sedan 1992 en mötesplats mitt på 
Hammarkulletorget. Biblioteket som 
delar lokal med Medborgarkontoret 
i Hammarkullen, nyinvigdes i januari 
2018 efter ett års omfattande 
renovering. Förutom medier för utlån 
erbjuder biblioteket kulturaktiviteter för 
barn, unga och vuxna, studieplatser 
och studiestöd för vuxna. 

Utställning - Textiler från Bolivia 
Boliviagruppen visar en vandrande 
utställning med vävnader från 
folkgrupperna: Yampara (Tarabuco), 
Jalq’a och Ttinquipaya från södra 
Bolivia. Utställningen har visas på 
olika platser i Sverige, Norge, Finland 
och Italien. Boliviagruppen i Göteborg 
stöder utvecklingsprojekt i Bolivia och 
arrangerar aktiviteter med tema Bolivia 
i Göteborg.
Bokbord med böcker från Kristin 
Allwood och Jose Romero. 
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Scen för poesi och prosa

Kl. 14.15 Unga poeter.
Medverkande: Aran Wehby, Idris 
Tofan, Sayam Chortip, Mikael 
Hjertquist, Andreas Varas , elever från 
Nytorpskolan med Suad Jama. 

Kl. 15.15 - Musik och poesi med Dan 
Greider and TGDB.
Kl. 15. 35 - Angereds Författarskola. 
Elever och lärare från Angereds 
Författarskola läser från eget arbete.

Kl. 16.35 - Poesi på flera språk. 
Medverkande: Ronak Azeez, Faruq 
Omer, Jose Romero. 

3 - HAMMARTRÄFFEN  
Var: Hammarkulletorget 62 A.

Hammarträffen – har under 
kulturvandringen öppet kl. 13 – 16, 
och bjuder på ett inspirerande och 
spännande program! 
Vi bjuder på kaffe. Varmt välkomna!

Program:

Kl. 12.30 - Inledning om 
Hammarträffen, en träffpunkt för 
seniorer. Om social hälsa, om 

meningsfullhet och kultur. Presentation av 
utställningen ”Man har ju alla åldrar i sig”.

Kl. 12.45 - Speldags – Nestor del 
Castillo från Kulturförvaltningen 
berättar om musikunderhållningen som 
besöker Hammarträffen varje måndag.

Kl. 13.00 - Kan Le Hua Ren – 
Kinesiska föreningen presenterar: 
Uppvisning av tai chi med 
seniorgruppen. Kvinnogruppen 
kommer att visa och berätta om 
traditionella dräkter och festkläder från 
olika område i Kina. 

Kl. 13.30 - Holger Bergsten berättar 
om och visar sina vackra slöjdade 
konstverk i olika material och Gunnar 
Sonehed berättar om och visar antika 
verktyg.

Kl. 14.30 - Presentation av 
Hammarträffen om ”Man har ju alla 
åldrar i sig” som handlar om att det är 
nya människor här. 

Kl. 14.45 - Föreningen CDC Libertad 
presenterar dansuppträdande 
med barngruppen. Därefter kort 
presentation av dansen och dräkterna. 
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Kl. 15.15 - Grupo Bolivia - presenterar 
under Kulturvandringen ett program 
med uppvisning av karnevalsdanser 
“Llamerada” och “Kullawada”. 
Föreningen kommer även att berätta 
om danserna och dräkternas historia. 

4 - Mixgården 
Var: Bredfjällsgatan 68. Öppet 12 - 17.00

Mixgården uppmärksammar 
tillsammans med Göteborgs 
stadsmuseum fotografen Jens 
S Jensens arbete där kameran, 
bandspelaren och skrivmaskinen 
fungerade som verktyg i en kamp 
för ett bättre samhälle. Gårdens 
personal och Hammarkullens bästa 
ungdomar bjuder på en Kulturafton 
med filmvisning, musik, utställningar, 
mat och fika och en och annan 
överraskning...

Program: 

Kl. 12 - 17 Visas bildspel och korta film 
från Mixgården.

Kl. 13 - Latinamerikansk live musik.

Kl. 14 Visas dokumentärfilmen 
“Hammarkullen har en historia” av 
Claes Olsson & Lennart Zintchenko.

Kl. 15 Musikuppträdande med Aran 
Wehby som kallas för A.W. - Rappar, 
sjunger och skriver poesi. 

Passa på och smaka på gårdens 
speciella Linsgryta a la Mixgården och 
fika hela dagen. 

5 - Aktivitetshuset 
Var: Bredfjällsgatan 38 – 42.
Alla utställningar öppna från kl. 12.00 
och fram till 17.30.

Konstutställning - Rose-Marie 
Boufadene - oljemålningar 
Jag har bott i Hammarkullen ungefär 
27 år och målat lika länge. Mitt 
måleri började med en studiecirkel 
i Hammarkulleskolan “kultur i 
Hammarkullen” i slutet av 80-talet. 

Konstutställning - 11:an konstgruppen 
Medverkar: Faruq Omer, Ronak Azzez, 
Kassem Mehdi Shawi, Khalid Baban, 
Ahmed Bachaay med gäster.

Fotoutställning - Glädje i 
Hammarkullekarnevalen” av Kassem 
Mehdi Shawi.

Fotoutställning - Du och Hammarkullen
Under hösten 2017 genomförde 
Ingemar Gustafsson från Konstskolan 
Valand fotoprojektet ”Du och 
Hammarkullen” med årskurs 9 på 
Nytorpsskolan. Tillsammans med 
bildläraren Helena Speckter lärde 
Ingemar eleverna om fotons grunder. 
Dessa kunskaper användes sedan av 
eleverna som genom kameralinsen 
skildrade sin förort. Efteråt fick 
eleverna under svensklektioner med 
ord beskriva deras tankar bakom 
bilderna. 

Kl 12-16 - Nordiska Akvarellmuseet
Pop-up: Kom och måla med oss!
Våga skapa med vatten och pigment! 
Prova på akvarellens spännande 
möjligheter tillsammans med oss 
från Nordiska Akvarellmuseet. Ung 
eller gammal spelar ingen roll, alla 
är välkomna och inga förkunskaper 
krävs. Vi har materialet och du står för 
skapandet. Fri entré. 
Arr. Kulturvandringen/Nordiska 
Akvarellmuseet.

kl. 15.30 Musikuppträdande
Alan Haksten - Kompositör, 
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dragspelare och gitarrist från 
Argentina, kommer att ge en 
solokonsert där han spelar klassisk och 
ny tango, samt argentinsk folkmusik 
med toner av dragspel. 

Kl. 13 - 16 Chalmers Arkitekturskola - 
KOM OCH INTERAGERA MED OSS!
Studenter från Chalmers 
Arkitekturskola, i masterskursen 
Design och Planering för Social 
inkludering deltar i Kulturvandring 
i Hammarkullen. Genom 
gruppkonstellation så kommer 
studenterna att interagera med 
besökare och lokala invånare. Tillhjälp 
kommer de använda interaktiva 
modeller som de har skapat under 
en veckas tid. Modellerna syftar till 
att skapa en dialog, en samverkan 
kring olika känsliga aspekter som 
omger hållbarstadsplanering och 
arkitektur i Hammarkullen. Målet är 
att främja en produktiv, inkluderande 
samt öppen konversation om området. 
Kommunikation är nyckeln och ju mer 
vi pratar desto mer positiv förändring 
kan vi åstadkomma!

6 - FIXOTEKET 
Var: Bredfjällsgatan 46.

kl 12.00 - 15.00 - Välkommen till 
Fixoteket som håller extra öppet 
under kulturvandringen den 6 oktober. 
Fixoteket är en plats för alla. Vill 
du laga en trasig tröja, måla om en 
stol eller göra något nytt av något 
gammalt? På Fixoteket kan du 
använda verktyg på plats eller låna 
med dig hem. Vi har symaskiner, 
borrmaskiner, hammare och många 
andra verktyg. Du kan också använda 
vårt bytesrum där du kan hämta och 
lämna in kläder, skor, porslin och annat 
som får plats på en hylla. 
Vill du veta mer besök oss på www.

goteborg.se/fixoteket eller Facebook 
och Instagram. 

kl. 12.30 - 14.30 Återbruksslöja 
Vi använder olika material, allt från 
förpackningar, tyger, burkar, trä, 
garn och pärlor. Det som andra 
tycker är oanvändbart och udda 
kommer vi att förvandla till nya fina 
saker! Med Marise Silve Lember, 
återbrukskonstnär och slöjdare.
Åldersgräns 7 år.

7 - Hammarkullens Konsthall 
Var: Hammarkullen spårvagnshållplats.

Presenterar en ny utställning som 
kommer att visas från 6/10 till 23/11. 
Kl. 13.30 - Vernissagen blir under 
Kulturvandringen. 

Vykort från här /  Postcards from here
En samlingsutställning med konstnärer 
och poeter som alla är aktiva i 
föreningen KulturUngdom. I denna 
utställning undersöker de med olika 
tematik och tekniker - platser och 
övergivenhet, rörelser och möten. Här 
möts fotografier och broderier, poesi 
och teckningar, d.v.s. som ett slags 
hälsning från här till där, eller tvärtom.

8 - FÖRENING CDC LIBERTAD
Var: Hammarkulletorget 1c.
kl. 12.30 - 15.30 

I vår klubblokal visar vi upp en 
mängd olika bolivianska folkdräkter 
tillsammans med video från Bolivia. Vi 
berättar även mer om föreningen, samt 
hur vi jobbar för att sprida glädje och 
skapa ett tryggt samhälle.  Bolivianska 
piroger finns att köpa.  
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Med stöd av:Arr:

INFORMATION

Infopunkt - Folkets hus - 
Hammarkulletorget 62 B.

Kafferservering kommer att finnas i 
Café Hammarkullen (nr 1 på kartan).

Vill du äta kan du välja följande platser: 
Mixgården (nr 2 på kartan), För. CDC 
Libertad (nr 8) från kl. 12.30 till 15.30.

Andra platser i Hammarkullen:
Glorias Pizzeria - Bredfjällsgatan 34 
och Araseden, Hammarkulletorget 61.
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Med reservation för eventuella ändringar.

facebook.com/kulturvandringkulturvandringihammarkullen.com


