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PROGRAM  

Tradra pre vaver och Nordic Romani 
Festival i Jönköping.  4/9 - 6/9 2015 på 
Spira. 

 

Fredag 4/9  

Tradra Pre Vavert Bokpresentation  

11:00- 11:30 

Anita Santesson 
och Ralf Novak 
Rosengren 

presenterar boken 5768 visningar 

på YouTube, det vinnande 

bidraget i Podiums och Le Romane 

Nevimatas ungdomsromantävling 

”Att vara ung rom i dag” Även det 

vinnande bidraget 2014 av Sveriges 

Radios tävling Barnens Romanpris. 

Denna bok handlar om 

resandetjejen Rosita.   

 

11:30-11:45 Paus 

11:45- 12:15 

Barbro 
Gustavsson ”mer 

info kommer” 

12:15- 12:30 Paus 

12:30-13:00 Eleonor 

Frankemo berättar 

om det första 

studiematerial som är 

framställt för att 

användas i 

studiecirkel form för 

romanofolket resande. 

Resandefolkets Revitalisering, vad 

händer nu på skolverket? 

 

Konsert  

19:00-19:30 Rickard Schwartz 
Faltin med gäster 

kommer att 

medverka på 

Nordic Romani 

Festival. De kommer att rappa flera 

nyskrivna låtar de gjort inom 

projektet Romani United. Missa inte 

att se dessaa talangfulla gäng som 

har en mycket lovande karriär 

framför sig. Vi är mycket stolta och 

glada över att få pressentara 

Rickard Schwartz Faltin med gäster! 

Christian Faltin? 

19:45- 20:15 Rosita Persson 
Schenberg och Viktor Persson 

”mer info kommer” 

20:30- 21:15 Fredrik 
Fredriksson?? ”mer info kommer” 

21:30- 22:30 Soraleti?? ”mer info 

kommer” 

22:00- 23:00 Öppen scen med 

artister som: Underbara kära 

deltagare: Scenen är er! Ta med 

vilka låtar du vill, spela, dansa, 

sjung, steppa eller spela på 

skedar... ja, gör det du känner för. 

23:00-24:00 DJ Romano musik 

”mer info kommer” 
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Lördag 5/9 

Tradra pre vavert Föreläsningar och 

samtal  

13:00- 14:00 

Historielektionen 
du aldrig fick, 

vitboken och sedan? Drömmar och 

visioner om framtiden. Eleonor 

Frankemos liv handlar om att 

bemöta okunskap om gruppen 

Romanofolket Resande och den 

diskriminering gruppen stöter på 

trotts en 500-årig historia i Sverige.  

Sveriges historia är mycket 

mörk. Människor i vårt samhälle 

utsetts dagligen för kränkningar, 

diskriminering och 

antiziganism. Men visste du att 

1939, när andra världskriget 

började så gjorde man en 

kartläggning på svenska romer och 

resande i Sverige? Visste du att så 

sent som på 1970- talet avskaffades 

steriliseringslagen som tilläts att 

sterilisera romanofolket 

resande? Detta är den mörka och 

okända historielektionen du aldrig 

fick i skolan, om ett folk som 

systematiskt utsatts för 

fruktansvärda övergrepp där man 

haft som mål att utrota 

folkgruppen. Vilka drömmar och 

visioner finns om framtiden för att 

denna folkgrupp ska kunna 

revitalisera sin kultur? 

14:30- 15:15 Lokal 
historia och språk med 
Lisa Kranz. 
Resandefolkfolkets språk, 

Romani, håller på att gå 

förlorat. Idag räknas endast 150-200 

personer (av en minoritet på 

20 000- 30 000 personer) tala 

Romani till fullo, men det finns även 

uppgifter om att kanske dubbelt så 

många behärskar så många 

romaniord att de kan tala språket 

nästan flytande. Betydligt fler 

resande har bara ett par hundra 

romaniord i sitt ordförråd. Genom 

sin ställning som officiell minoritet 

har resande rätt till 

modersmålsundervisning i skolan 

även om man endast är en elev 

och även om man inte pratar 

språket hemma. Hör Lisa berätta 

om den lokala föreningen Lattjo 

Drom/ Smålands arbete med 

språket och hur språket används av 

majoriteten i Jönköpings län där 

man kallar låneord från romani för 

Jönköpings dialekt. 

15:30- 16:00 Vi 
får aldrig 
glömma vår 
historia. 

Utställning, Stig-Ove Lundahl har 

under många åt varit verksam i 

olika föreningar som är för 

romanofolket Resande. Han har 

under de senaste 10 åren varit 

ordförande i den lokala föreningen 

Romanofolket Resande 

Östergötland  

Föreningen presenterar under 

dagen sin utställning, ”Vi får aldrig 

glömma vår historia” Med det 

mottot har föreningen samlat 

medlemmarnas bilder och gjort en 

utställning som även innehåller 

bilder av den danske fotografen 

Anders Enevig. Utställningen består 

också av en del redskap så som 

tivoliverktyg och resande tjuringar 

”knivar” 
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Tradra pre vavert Rum för barn  

 

13:00- 15:00 Marie Kristiansson 
och Veronica Rockenstedt lär ut 

handarbete så som Trådslöjd, 

spiktavlor och hur man gör vispar 

m.m. Förr i tiden försörjde sig 

många resande på att gör 

handarbeten som man gick ut på 

gårdarna och sålde. Det kunde 

vara pappersblommor, korgar, 

vispar och knivar. Här erbjuds barn 

och ungdomar att läsa sig denna 

del av romanofolket resandes 

kulturarv. 

 

15:00- 16:00 

Artisten och 

hiphop idolen 
Christian Faltin 

lär ut och berättar 

om hur man skriver 

sång, poesi eller 

dikt texter, vad ska 

man tänka på? vad ska låten 

handla om? melodi?  

 

Konsert 
 
19:00- 19:30 Henrik Bjurling med 
sina flickor ”mer info kommer” 

 

19:45- 20:15 Artister från 
Romani United ”mer info kommer” 

 

20:30- 21:00 

Sebastian 
Rosengren född 

1994 musiker, 

producent, 

skådespelare. 

Ungdomsstjärna 

även från Jönköping som gjorde 

succé i Idol redan då han var 16 

och som vi senare sett i X-factor. 

Sebastian är en av Sveriges största 

musiklöften både som artist och 

låtskrivare. Han är aktuell med ny 

skiva som kommer under hösten. 

You belong to me är en aktuell 

favorit på Youtube. ”mer info kommer” 

 

21:15- 22:15 

Laila Yrvum 
och Christin 
Andersson. 

Norsk resandemusik, traditionella 

visor. Laila är en älskad 

sångerska/folkmusiker, en av de 

främsta förmedlarna av Resande 

musik och kultur. Bland annat har 

hon gett ut en CD och en bok med 

Romanofolket resandes sång och 

musiktradition. I Norge gör hon 

konserter och föredrag över hela 

landet. Laila Marie Yrvum är en av 

de främsta förmedlarna av de 

Resandes kultur och musik. 

Dessutom är hon ättling till 

mästerspelmän som Fant-Karl och 

Spel-Fredrik. Hon är också släkt med 

Nils Bakke och Hilmar 

Alexandersson. Många från hennes 

familj har varit kända konstnärer, 

silversmeder och målare. 

22:30- 23:00 Lokal artist? Trubadur? 

Ralf? ”mer info kommer” 

 

23:00-24:00 Öppen scen med 

artister som: Underbara kära 

deltagare: Scenen är er! Ta med 

vilka låtar du vill, spela, dansa, 

sjung, steppa eller spela på 

skedar... ja, gör det du känner för. 
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Söndag 6/9  
 

Tradra Pre vavert Rum för barn  

 

11:00- 11:30 Lars-Åke Johansson 
och Eleonor Frankemos 

sagostund, barnvisor och 

rörelselekar för de minsta.  

 

11:30- 13:00 Marie Kristiansson 
och Veronica Rockenstedt lär ut 

handarbete så som Trådslöjd, 

spiktavlor och hur man gör vispar 

m.m. Förr i tiden försörjde sig 

många resande på att gör 

handarbeten som man gick ut på 

gårdarna och sålde. Det kunde 

vara pappersblommor, korgar, 

vispar och knivar. Här erbjuds barn 

och ungdomar att läsa sig denna 

del av romanofolket resandes 

kulturarv. 

 

11:00- 13:00 Romanitjejer, att 

vårda själen. Slutet samtal för 

kvinnor. Föranmälan till Angela 

Bergström senast… ”mer info kommer” 

 

 
 

 

 

 

 

 


