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Tellus kulturfestival arrangeras av
Göteborgs Stad Kulturhus Bergsjön
i samarbete med:

FAMILJEDAG

Bergsjöns kyrka

Bergsjöskolan

16 september klockan 12–17
Dans Musik Cirkus Sport Teater
Mat Workshops Föreningar

Spårvagnshållplats
Rymdtorget

Gangshebang
Stora scenen kl 16

TELLUS KULTURFESTIVAL

Elever från Kulturskolan i Östra
Göteborg visar upp sin verksamhet.

Biblioteksscenen
12.30 Kulturhus Bergsjön

Somalisk sångerska från Rymdtorget som
uppträtt på scener runt om i världen. Nu
kommer hon exklusivt till oss och spelar.

Representanter från Sweco arkitekter,
Higab och SDF Östra Göteborg. Kom och
titta på Göteborgs nya kulturhus och ställ
alla frågor om processen fram till att huset
står klart.

13.30 Unelma

13.00 TeaterKonfekt

Flirtandet med folkmusiken löper som
en röd tråd genom sångerskan Unelmas
repertoar och det är också i folkmusikens
gränsland som Unelmas sätt att sjunga hör
hemma. Hon har därför liknats med bland
andra Maritza Horn. Kom och lyssna till
låtar om allt från gentrifiering till livets
skörhet. Ackompanjerad av basisten Stig
Donnerland.

TeaterKonfekt är en daglig verksamhet med
fokus på teater och berättande. Victor Trägårdh är skådespelare och konstnärlig ledare
för teatern. Han berättar om vilka visioner
de har för framtiden och om föreställningen
Den lille prinsen som har premiär i höst.

13.00 Fartun Farax

14.00 TNT
I sin musik har TNT kunnat använda sig av
det rika romska musikarv som finns. Istället
för att fastna i traditionell hiphop blandar
killarna friskt sin rap med romsk folkmusik,
dancehall och r’n’b. Alla som varit på en
spelning med TNT vet att glädjen och kärleken till musiken snabbt smittar av sig och
gränserna mellan artist och publik suddas ut
precis som den mellan musikgenrer.

14.30 Steget
Det har gått snart sex år sedan debutskivan
Förändrar allting kom ut. Steget har genomgått en livskris och vi får följa med på resan
tillbaka. Andra skivan handlade om snedsteg, felsteg och förlust. Men framförallt om
att göra upp med uppväxtåren, vänner som
svikit, kärleken och med sig själv. Att lyssna
på Steget är som att få ta del av brev skrivna
i ensamhet för att orden måste ut oavsett
vad det handlar om.

15.00 Svenska Kyrkan
Deras ungdomar sjunger och dansar.

15.30 ÖGAT band
Framför traditionellt, improviserat och
egenkomponerat material krängt mellan
självklara genrer som cirkusjazz och coctailklezmer. Med bandmedlemmar från Kurt
Olssons damorkester, Brassfabriken, Räfven
och LecheBurre.

16.00 Gangshebang
Tjejkollektivet drivs av artisten Peshi som
själv varit aktiv i den Svenska hiphopscenen sedan slutet av 90-talet. Med 20 år på
nacken samt ett eget skivbolag bestämde
hon sig för att skapa en plattform för nya
generationens hiphoptjejer. Gangshebang
skapar utrymme för tjejers utveckling inom
hiphop samt inom musikproduktion.

Cirkus
16.20 Busningstid föreställning med Cirkus Unik
En resa där barnen tar med sina föräldrar
till drömmarnas och en nyfikenhetens värld.
Föreställningen påminner alla vuxna och
barn om att stänga ner skärmen, lägga undan
tidningen och ge sig hän tillsammans mot

13.30 Jan Wadebro
Bergsjön 50 år: Känn ditt Bergsjön - gamla
och nya tider.

14.00 Studieförbundet
Vuxenskolan
Studieförbundet Vuxenskolan guidar genom
processen i sin metod, med syfte att hjälpa
föreningar att utvecklas. Bland annat genom
att identifiera styrkor och svagheter, arbeta
med vi-anda och hur de kan nå ut.

14.30 Kvinnocenter i
Bergsjön
Möt några av kvinnorna bakom den lokalt
producerade boken Ett hopkok från all världens kvinnor. De berättar om hur denna bok
kom till och varför.

15.10 Masthuggsteatern
Kom och se några scener ur Signalisterna,
en dansteater skapad av Masthuggsteatern
i samarbete med Sandeklevsskolans klass
2 A och 3 A. Föreställningen är det tredje
och avslutande steget i projektet Stafetten
som är ett treårigt samarbetsprojekt mellan
Masthuggsteatern och Sandeklevsskolan i
Bergsjön.

16.00 Tikitut Community
based tourism
Bergsjön 50 år: Röster från Bergsjön

17.00 Göteborgs Film Festival
Göteborgs Film Festival visar filmen
Måste Gitt inne på biblioteket.

Kulturskolans scen
Elever från Kulturskolan uppträder under
hela dagen och du kan testa våra olika ämnen runt omkring Rymdtorget. Ta chansen
att prova på spännande aktiviteter och ta ett
kliv in i Kulturskolan – för dig mellan 6 och
19 år som vill förverkliga dina drömmar!
Klockan 13 dyker Göteborgs Stadsteater upp.

• Filmworkshop med Göteborgs Film
Festival. Upptäck Bergsjön genom
kameran. Här kan du testa roliga fotoeller filmövningar med din smartphone/
iPad. Du kan även vara med i vårt lotteri
där ditt foto kan ge dig fribiljetter till
Göteborgs Lilla Filmfestival.
• Klättring med Kvibergs Klätterklubb

• Gbg hiphop är en nystartad förening av
personer med lång erfarenhet av att jobba
med hiphop på olika sätt. De håller i två
workshops:
1. Beatbox workshop med Johannes
Aira. Här får du prova på grunderna
i beatbox.

2. Breakdance workshop med Abraham
Fraiman (Swc/Twistedfeet). Här kan
du prova på akrobatisk dans.

• Världens röst: sångworkshop med Anki
Wallgren. På ett lättsamt och lekfullt
sätt lär vi oss sånger från olika delar av
världen. Här är alla välkomna, stor som
liten. Alla kan sjunga och tillsammans
med musikern Cecilia Thorén sjunger vi
tillsammans.

• Fågelholksbygge. Hjälp till att smycka
platsen för det framtida kulturhuset med
fågelholkar
• Testa cirkus med Cirkus Unik
• Pärla pärlplattor

• Mosaik med Mosaikfabriken

• Allas ateljé med Konstepidemin.
Plats: Bergsjön centrum

Mer som händer!
Sport och idrott
Idrottsföreningar visar upp sin verksamhet.
Kom och prova på!

Folkdans
Folkdans från olika delar av världen visas
upp. Kom och prova på!

Familjedag
Karuseller, fiskdamm och korvgrillning med
mera.

Filmvisning
Kulturskolans elever visar film i Bergsjön
centrum från klockan 12. Det blir workshop
i animation från klockan 13.

Tikitut
Bergsjön 50 år: Utställning och stadsvandring

Magikern och underhållaren
Ervin Veisz
Ervin är känd från Talang 2017. Nu bjuder
han oss på close-up magi.

Hela dagen
Ett flertal organisationer och föreningar
visar upp sin verksamhet.
Med reservation för ändringar.

September 2017

12.20 Kulturskolan

• Grafitti på Bergsjöfamet.
Skissa på Rymdtorget och måla på
Saturnusgatans parkeringsdäck. Den
lokala konstnären Joel Hjort finns på
plats för att guida dig genom graffitikonsten under workshopen som anordnas av
Familjebostäder tillsammans med Urban
konst.

Tryck: Ale Tryckteam AB

Utdelning av Östra Göteborgs
kulturpris.

Workshops

Illustration: Dirma Tamar

12.00 Invigningstal

en plats där ni möts på riktigt. I föreställningen ingår flera olika cirkustekniker men
framförallt alla möjliga, och omöjliga, konster
i luften. Alla som är barn eller har varit det
kommer att känna igen sig.

170412-003-132

Stora Scenen

Rymdtorget 16/9 2017
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