
26 maj–6 juni 2015

Romska veckor på Jamtli

Vagnen är en romsk trävagn från 1950-talet, en typ av vagn som  
romer levt i och rest med i stora delar av Europa. Vagnen är ut- 
lånad av Romska Kulturcentret och går på turné runt om i 
Sverige som en del av synliggörandet av romernas 500-åriga 
vistelse i Sverige. Syftet är att ge allmänheten möjlighet att 
träda in i romernas värld och öka kunskapen till romsk 
kultur, historia och nutid.

Vagnens visningstid upprepar romernas historia 
genom att enbart tillåta korta utställningsperioder på 
max två veckor – det var den tid som lagen fram 
till 1959 tillät romerna att stanna kvar på samma 
plats. När vagnen är parkerad på Jamtli visas 
den dagligen av representanter från Romska 
Kulturcentret i Malmö. Vagnen är inredd 
med tidstypiska möbler, textilier och 
andra prydnader. Ett besök i vagnen kan 
ge en känsla av hur det har varit att leva 
som rom i Sverige under 1900-talet.

Vagnen kompletteras av en mindre 
utställning i Jamtlis entréhall, samt några av 
de få fotografier som finns i Jamtlis samlingar 
av resandefolk i länet.

Besök den enda bevarade romska trävagnen i Norden. 
Under två veckor i maj står den parkerad innanför Jamtlis grindar!

Fri entré till den romska vagnen, den romska utställningen och tillhörande program.
Museet öppet tisdag–söndag kl 11–17. Entré: Vuxen 70 kr. Barn och ungdom t o m 18 år gratis  
i vuxens sällskap.

 Östersund www.jamtli.com

Se fler programpunkter 
på nästa sida.

SÖNDAG 31 MAJ på Jamtli
Regionalt Kulturforum erbjuder program om romsk kultur. Plats Rentzhogsalen.

11.30 Erland Kaldaras från Romska Kulturcentret i Malmö berättar 
 om den romska vagnen.
13.00 Tibble Transsibiriska – Ett svenskt band som spelar romsk  
 musik med mycket energi! Låtmaterialet hämtas från den romska  
 traditionen och länder som Ryssland, Ungern och Makedonien.  
 Medryckande dansvänligt röj och smäktande gråtmilda moll- 
 sånger. Gitarr, domra, fiol, dragspel, tuba, slagverk och sopran- 
 saxofon. Arrangör: Estrad Norr.
14.00 Josefina Hilding – Om Svenska kyrkans arbete tillsammans  
 med EU-migranter i Östersund och om ett tidigare volontär- 
 arbete bland romska barn i Rumänien. Arrangör: Länskulturen.
15.00 Filmpool Jämtland visar filmen ”Svart katt, vit katt”, samt  
 tipsar om en rad andra romska filmer som är väl värda att se.  
 Arrangör: Filmpool Jämtland.

Program

Tibble Transsibiriska.



ONSDAG 3 JUNI

Fortbildningsdag
Katitzi: böcker  
och människor som 
bryter med normer. 
En fortbildningsdag 
för bibliotekspersonal,  
pedagoger, folk- 
bildare, ideella krafter 
med flera. Kl 9.30–16 
på Storsjöteatern 
(OSD) och Jamtli. 
Ur programmet:
Lawen Mohtadi: Om Katarina Taikon, Katit-
ziböckerna och romernas kamp för mänskliga 
rättigheter i Sverige
Josefina Hilding: Om Svenska kyrkans arbete 
med EU-migranter i Östersund och ett volontär-
arbete bland romska barn i Rumänien.
Klara Nygren: Om projektet ”Brytiga böcker” 
och ”Västerbotten läser” som använder skönlitte-
ratur för att förebygga diskriminering bland barn 
och unga.
Anmälan och info via lanskulturen.se/bibliotek  
eller catarina.lundstrom@regionjh.se,  
070-2547587.
För fullständigt program, se  
www.lanskulturen/bibliotek
Arrangör: Regional Biblioteksverksamhet.

Silversmycke av Rosa Taikon 
Under de romska veckorna visas ett silver- 
smycke av den romska silversmeden Rosa 
Taikon i Jamtlis entréhall!  
Rosa Taikon är en internationellt erkänd silversmed 
som finns representerad bland annat på National- 
museum och Röhsska museet. Rosa arbetar i  
filigranteknik som innebär att hon använder sig av 

tråd och små kulor 
som hon löder direkt 
på plåt i silver eller 
guld. Sedan 1973 är 
Rosa Taikon bosatt 
och verksam som 
silversmed i Flor i 
Härjedalen. Smycket 
ingår i Region Jämt-
land Härjedalens 
konstsamling.  
Arrangör: Bildkonsten.
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FREDAG 29 MAJ

Workshop med Designcentrum
Är du designer och sugen på en spännande ut-
maning? Var med i en inspirerande workshop på 
Designcentrum. Välj ut ett objekt eller en berättelse 
som du inspireras av från ditt besök i den romska 
vagnen och delta därefter i workshopen. Aktivite-
ten riktar sig i första hand till dig som arbetar med 
design på något sätt. 

Öppet kl 14–16 på Prästgatan 9, Östersund. 
Anmälan på www.designjamtland.se. För ytterligare 
information karolina.natterlund@regionjh.se
Arrangör: Designcentrum.

MÅNDAG–FREDAG 26 MAJ–5 JUNI

Gratis besök i vagnen 
för skolklasser

Programmet består 
av ett besök i vagnen, 
utställningen, samt en 
workshop där eleverna 
får prova på ett romskt 
hantverk, prova rom-
ska kläder, samt lära 
sig några ord på 

    romani shib.
Varje klass får några exemplar av boken ”Vi läser 
om romer” – ett läromedel för skolelever. Cirka 
75 minuter. Åk 4 till gymnasiet.

För bokning och mer info: 063-150127 eller  
mikaela.gustafsson@jamtli.com

En utställning om Katarina Taikons 

självbiografiska böcker om den rom-

ska flickan Katitzi. Originalutgåvor 

av böcker och serietidningar, TV-in-

spelningar, fotografier, arkivmaterial 

med mera.
Utställningen visas i Storsjöteaterns 

foajé 25 maj–7 juni. Öppet kl 11–15. 

Gratis entré.

Samtidigt på Storsjöteatern...

Katitzis resa genom Sverige

Produktion: Tensta Konsthall. Arrangör: OSD.


