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Alfons Åbergs Kulturhus deltar i firandet av
Finlands 100-årsjubileum

Charlotta Sairio och Veera Suvalo Grimberg är två välmeriterade scenkonstnärer som för dagen läser var
sin favoritbok i serien om Alfons Åberg.

Vi medverkar i jubileumsprogrammet den 2 december och har engagerat
två välmeriterade scenkonstnärer som för dagen är sagoläsare på finska.
Jubileumstemat ”Tillsammans” passar bra in i verksamheten på Alfons
Åbergs Kulturhus. Sedan starten har vi arbetat med minoriteter, särskilt
sverigefinnar. Firandet stämmer väl med visionen att vara ett ledande
barnkulturhus där ALLA barn känner tillhörighet.
Kl 11.00 läser Charlotta Sairio. Hon är finlandssvenska boende i Göteborg och
arbetar som regissör, sångerska och skådespelare. Det finska arvet är viktigt för
henne och de senaste åren har hon bl a turnerat med föreställningen "Visor
från Mumindalen" för Kultur i Väst. Bland hennes senaste samarbeten finns
Göteborgs Symfoniker och Västra Götalands Ungdomssymfoniker. Hon är för
närvarande engagerad i duon "Sairio och Hörngren" med föreställningarna
"Taube - jorden runt och hem igen" och "Lingonris i cocktailglas - om Monica Z".
I höst regisserar hon också musikalen "Luthers ungar" i Fässbergs Kyrka.
Kl 12.30 läser Veera Suvalo Grimberg. Hon är dansare, koreograf och konstnärlig
ledare för Danskompaniet Spinn. Hon var Sveriges första Stadskoreograf i Vara
kommun 2004-2007 och har skapat verk till invigningen av Götatunneln,
Dansbiennalen och The ground breaking ceremony vid Svenska Paviljongen inför
Världsutställningen i Shanghai. Koreograferar gärna truckförare, grävmaskinister,
brandmän etc. Ofta anlitad workshophållare som gärna blandar grupper med
personer i olika åldrar, erfarenheter och förutsättningar.
Det arbete hon gör med Spinn resulterar i förändringar som danskonsten behöver.
Danskompaniet

Spinn är en förebild som gör att de kommande generationerna får uppleva en
konstform där alla är lika värda.
Fri entré för Sverigefinnar hela dagen! (entrékod via tidningen ”Jag är
Sverigefinne”- tidningen som kommer ut 29/11).
Tid: Lördagen 2 december kl 10.00-16.00.
Plats: Alfons Åbergs Kulturhus, Slussgatan 1, 41106 Göteborg (vid
Drottningtorget i Trädgårdsföreningen)
För mer information kontakta Tina Phipps 0705-103406,
tina.phipps@alfonskulturhus.com
https://www.finland100.se/evenemang-2017
www.alfonskulturhus.com
Bakgrund:
Finland blev en självständig stat den 6 december 1917. Staten uppkom på det
finska folkets eget initiativ och som en följd av långsiktigt arbete. Trots svåra
tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat
gemensamma beslut. Nu för finländarna med sisu och hjärta landet mot ett nytt
århundrade.
Fakta Alfons Åbergs Kulturhus
Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg är en icke vinstdrivande stiftelse som driver ett
kreativt kulturhus för barn och deras vuxna. Här kan alla nyfikna barn leka,
upptäcka och lära i ett hus fullt med finurliga saker. Dagliga programpunkter
erbjuds inom till exempel barnteater, gestaltning, läsning, matte och
naturorienterade ämnen. På Alfons Åbergs Kulturhus finns höghuset som Alfons
bor i, hans vardagsrum, läskiga monstret, helikoptern och förstås Millan, Mållgan,
farmor och mycket mer. De vuxna kan slå sig ner i läshörnan, ta en kopp kaffe och
en bulle, surfa fritt på vårt Wi-Fi eller låtsas vara Alfons pappa eller farmor. På
vägen hem kan man köpa med sig något roligt från butiken. För mer information
se alfonskulturhus.com
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