Teater Albatross stora satsning
2015 är den Judiska Festivalen…
Den första helgen i september,
4-6/9, sker evenemanget!

Festivalen står på några olika ben: Å ena sidan intressanta judiska tänkare som Göran
Rosenberg, å andra sidan teater och musik av högsta klass från många länder, å den
tredje sidan kommer ungdomar från Göteborg och Malmö, ungdomar t ex från muslimer
mot antisemitism i Malmö…
En viktig – och generell fråga under denna festival - är: Hur ser deltagarna på festivalen
på sitt eget förhållande till Israel? Hur påverkar Israels existens synen på den judiska
traditionen, det judiska politiska tänkandet, på det Salomon Schulman kallar
Jiddischlandet?
Festivalen sker på Tokalynga Teaterakademi, 19 km från Ullared, i den lilla orten
Gunnarp. Man kan komma och vara med på enskilda delar, men helst ser vi att
deltagarna är med på hela Festivalen. I priset ingår mat och logi. Vill man bo med extra
komfort betalar man lite extra per natt och bor t ex på ett Bed & Breakfast nära
Tokalynga. Boendet sker dels på Tokalynga Teaterakademi, där mer än ett tjugotal
sovrum finnes. Dessutom på Bygdegården, som ligger på 200 meters avstånd, och hos
vänliga grannar som upplåter rum och gäststugor.

Deltagande föreläsare:
Göran Rosenberg. Fri tänkare och författare.
Skrivit om sin far: Ett kort uppehåll på vägen
från Auschwitz, skrivit Det förlorade landet – om Israel.

Annika Thor, författare. Har skrivit och dramatiserat många
älskade barn- och ungdomsböcker, En ö i havet och Sanning och
konsekvens till exempel. Hon är förväntad att läsa ur sina böcker. Ett
par tjugominuterspass av litteratur som trollar oss in i ordens magi.

Lars Dencik har i många år varit professor i
socialpsykologi vid Roskilde Universitet. Hans
föräldrar lyckades fly till Sverige under andra
världskriget. Detta räddade Lars, stora delar av
hans släkt dog i nazisternas utrotningsmaskineri.

Salomon Schulman är barnläkare från Lund.
Poet och översättare till och från Jiddisch.
Hans bok Jiddischlandet är banbrytande.
Salomon kommer att läsa dikter.
Vi kommer att älska det!

Stéphane Bruchfeld, som varit med att skriva boken som
användes i svenska skolor, ”Om detta må ni berätta”, är en
oerhört kunnig forskare runt Förintelsen. Han har varit med att
bygga upp Levande Historia, som ju utan tvekan haft en mycket
positiv inverkan på intresse och kunskaper om andra
världskriget och Förintelsen.

Alán Alis mission är att bana väg för allas demokratiska
rättigheter. Det börjar med våra barn & ungdomar. Att se
ungdomarnas förändring ger Alán enorm energi. Ungdomarna är
hans hjältar & hjältinnor. Alán har varit flera gånger på Tokalynga
med ungdomar från Fryshuset Electra i Malmö.

Siavosh Derakhti är grundare av nätverket Unga mot
antisemitism och främlingsfientlighet. Social entreprenör,
föreläsare. Mottagare av det allra första Raoul
Wallenbergpriset 2013. Fick efter ett personligt önskemål
från Barack Obama ett enskilt möte med den amerikanske
presidenten under Sverigebesöket 2014. Har föreläst både i
Riksdagen och EU-parlamentet men gör det framför allt i
svenska skolor och i näringslivet.

Deltagande teatrar:
Teater Albatross med HELIG! och I skuggan av hatet
växer blommor. Helig! är en stor utomhusfresk om
Förintelsen, den har prisats i Frankrike och Polen,
spelats på månadslång turné i Kamerun! Eldskulpturer
och ett stort järnhjul.
Trailer till HELIG! :
https://www.youtube.com/watch?v=RlVjP1u_Fbc
I skuggan av hatet växer blommor, är en
berättelse från Polen. Om en judisk pojke
som under kriget flyr från gettot i
Bialystok…
Pia Rosenbaum, dansk skådespelerska, kommer med föreställningen
Århundradets Rose, skriven av Martin Sherman. Föreställningen har fått
utomordentlig kritik, handlar om en kvinna som överlevt pogromer och
Warszawa-gettot, råkat hamna i Israel och nu ser tillbaka på sitt liv i ett
hotell i USA…

Teatr NN, Polen. NN, Center of the Memory, gör ett unikt
arbete i Lublinområdet. Genom teater, musik, utställningar
och ceremonier hedrar man den judiska värld som var en så
stark del av denna del av Polen innan Förintelsen. Man
kommer med en ny föreställning Tales from the night med bl
a texter av Jakob Glatstein.

Deltagande musiker:

Bente Kahan leder Wroclaw Jewish Center for Culture and Education. Hon
är ursprungligen från Norge men arbetar på Vita Storkens synagoga i
Wroclaw, Polen, där hon leder sin egen Foundation. Hon är en kraftfull
sångerska, och det är remarkabelt att hon kommer till Festivalen! Just när
jag skriver detta framträder hon i New York, andra gånger har hon haft
succé i Moskva.

Anne Kalmering kommer att framträda med Miriam
Oldenburg. Hon är en gammal teaterelev till mig!
Hennes röst kan försätta berg! Eller, i alla fall,
spräcka en spegel… Detta hände en gång när hon var
min elev på Teaterstudion. Med sin personliga
tolkning, varma scennärvaro och fascinerande röst
är hon en av de populäraste uttolkarna av judisk
sång. Miriam Oldenburg, dragspel och piano, är frilansande musiker,
främst i klezmerband, franskt, folk- och världsmusik samt kabaré.
Sofia Berg Böhm, skådespelare och sångare. Hon kommer att
tillsammans med Patrik Bonnet , gitarr, sjunga jiddisch- och
ladinosånger. Dessutom kanske annan musik från Mellanöstern.
Hon har uppträtt sedan tidiga tonår, bl a på Unga Klara,
Stockholms Stadsteater, Riksteatern m.m. En ära att hon
kommer till oss!

Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye. Denna stora
musikgrupp från Skåne kommer till Festivalen tack
vare hjälp från Musik i Halland! De turnerar ofta runt i
Sverige, läser man recensionerna ser man vilken glädje
de brukar sprida! Troligen avslutar de Festivalen,
spelar tidig sö eftermiddag!
Det hela sker med stöd av Region Halland, Nordisk Kulturfond, Längmanska Fonden,
Polska Institutet, Falkenbergs Kommun, Statens Kunstråd och Axson Jonsons Stiftelse!

Preliminärt program:
Fredag 4 september -15
Från kl 16:30 inkvartering.
Från kl 18:00 Middag
Kl 19:30 Robert hälsar alla välkomna o berättar om Teater Albatross arbeten i judiska
fotspår runt om i världen!
20:10 – 20:45 Anne Kalmering och Miriam Oldenburg spelar och sjunger
20:45 – 21:00 paus
Kl 21:00 Lars Dencik

21:40 Annika Thoor
Kl 22:10 Sofia Berg Böhm
Lördag 5 september -15
Kl 07:30 – 08:45 Frukost
09:00 – 10:00 Göran Rosenberg
10:00 – 10:15 paus
10:15 – 11:15 Teatr N N Tales from the night och beskrivning av Teatr NNs verksamhet
11:30 HELIG! – Teater Albatross
12:30 Lunch
14:00 Samtal om HELIG!
14:15 Siavosh Derakhti talar om muslimer mot antisemitism
15:15 Anita Goldman
16:00 Paus, kaffe o tilltugg
16:25 Alán Ali, själv kurd från Irak, talar om rasism i Malmö – Han har unika
erfarenheter från Klippan och Malmö… Han har varit Siavoshs lärare.
17:20 Salomon Schulman dikter
18:15 Middag
20:00 Annika Thoor läser
20:30 Teater Albatross ger I skuggan av hatet växer blommor
21:30 Bente Kahan och gitarrist framträder

Söndag 6 september -15
Frukost 07:30 – 08:45
09:00 – 10:00 Samtal, delvis i smågrupper om det vi varit med om. Inledare Robert
Jakobsson

10:00 – 11:00 Stéphane Bruchfeld
11:00 – 11:15 Paus
11:15 Pia Rosenbaum ger Århundradets Rose
12:45 Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye, till denna musik kommer tilltugg att serveras .
13:45 Lunch och Festivalen är slut!

Kostnad för publik på festivalen inkl mat o enkel logi (efter överenskommelse med var
människa om logins beskaffenhet.): 650 kr
Vill du ha extra bra logi får du betala extra.
Du kan även vara med 1 dag, mat etc ingår: fredag: 250 kr, lördag 350 kr, söndag: 150 kr.
Alternativt boende.
Ätrans Rum och Frukost, 2 km från Tokalynga.
http://visitfalkenberg.se/bo/?id=483108
Fegens Vandrarhem 9 km från Tokalynga. http://www.fegensvandrarhem.com/
Båda dessa inkvarteringsställen har hög standard och ligger mycket vackert. Fegens
Vandrarhem precis vid Fegensjön.
Priset är ca 250 kr/natt och bädd. Än så länge finns möjlighet till att boka många
enkelrum. Om ni själva bokar, säg att det gäller ett Teater Albatrossarrangemang!
Dessutom: Meddela gärna oss att du bokat!
Anmälan sker genom inbetalning av 300 kr till Teater Albatross bankgiro:
Bg 5904-6656.
Resterande 350 kr plus ev tillägg för extra bra boende betalas kontant på Tokalynga.
Skriv samtidigt ett mail till teateralbatross@telia.com om att du betalat in 300 kr, skriv
hur du vill bo, om du har någon allergi och annat som du tycker kan vara intressant för
oss att veta.
Ansvariga för Festivalen:
Övergripande ansvar: Robert Jakobsson +46 (0)703169530
För program och boende: Liv Ulfsdottir +46 (0)704384591
Även behjälplig Ellinor Andersson Aghedo +46 (0)706632243
Tokalynga fast nummer: 0346 60490

