Somaliska kultur- och litteraturdagar
	
  
Datum: 4-5 december 2015
Tid: fredag 09:00 - 16.00 på svenska
fredag: 16:00 - 20:30 på somaliska
Lördag: 09.00–20.00 på somaliska
Plats: Kista Träff
Huvudarrangör: Kista folkhögskola
Medarrengörer: Studiefrämjandet Stockholms län, Somali Nordic Culture, Kista Träff
1-   Information om somalier i Sverige, förr och nu
2-   Några moment om somalisk historia och kultur
3-   Tvådagars Bokmässa om somalisk böcker
4-   Poesi läsning
5-   Kurs om somalisk skrivregler
6-   Utställning

Artister	
  som	
  medverkar
1-   Oscar Trimbel från Stockholm

	
  
Oscar Trimbel, konstnär och författare, som
bodde och arbetade i Somalia på 1980-talet.
Där var han projektledare för hantverksindustrier
i flycktingläger och hos lokalbefolkningen.
Deltog också i Mogadishu konstklubb och
målade av flera historiska byggnader i staden.
Skrev och illustrerade sedan boken Ökensagor,
berättelser från Somalia.
Oscar skall visa och berätta om olika
konsthantverk från Somalia.

2-   Bodhari Warsame från Göteborg
Bodhari Warsame, frilans forskare om globalisering
och Somaliska halvön. Somali Diaspora, language,
cultural heritage, etc. han skall berätta om somalier i
Sverige, förr och nu (Somalis in Sweden, Then and
Now: The History of 1929 Somali Tour in Sweden)

Mohamed Hirsiguled (Abdibashir) från
Stockholm. Somalisk-svenska författare,
översättare och folkbildare. Han skriver bland
somalisk poesi, kultur, historia och
islamkunskap på somaliska och arabiska. Han
har gedigna kunskaper om somalisk kultur och
språk och Han har stor kunskap om det
somaliska språket och har
medverkat i en betydande somalisk ordbok, publicerad i
Djibuti. Han berätta om vissa skillnader mellan somaliska
och svenska kultur.

egna dikter.	
  

Sharazad Faisal från Stockholm
somalisk-svensk poet från Stockholm. Hon ska läsa sina

1-   Helen Erdelius, en svensk journalist från
Stockholm
radioproducent. Har bland annat gjort
kulturprogram om somalisk poesi för Sveriges Radio.
Bland annat dokumentären 'Bland oss flyktingar
finns poeterna'. Hon skall dela med
oss sin erfarenhet och känsla om somaliska poesikultur.

2-   Mohamed Bashe Hassan, Somalisk-brittiska författare och journalist, från UK.
Han skrev tre böcker på somaliska. Han skall berätta om sin sista bok.

3-   Nimco Mohamed Noor från Finland
Somalisk-finsk författare och sagoberättare, från Finland. Hon skall hålla sagostunder
för barn på lördag.

4-   Abdalla Shafey fråm Danmark
Somalisk-danska författare, historiker och pedagog
samt media producent från Danmark. Han skrev
bland annat Historien om Andalusia, datorkunskap
på somaliska, många cd och dvd för barn. Han skall
berätta om sin senaste bok om barnuppfostran.

5-   Noradin Mohamed från Norge
Somalisk-norska författare och lärare. Han skrev bland annat en bok om
facebook och en book om regler för islamiska ritualer.
6-   Sayid Ahmed Mohamed Jama från Stockholm
Somalisk- svenska författare som publicerat flera böcker om Somaliska
historia, framför allt Somalilands historia.

7-   Musa Isse från Stockholm
Somalisk-svenska författare, sagoberättare och pjäsförfattare. Han skall hålla
sagostunder för barnen under lördagen. Han skall också läsa sina dikter.

8-   Ahmed Gabow från Stockholm
Somalisk-svenska författare och modersmålslärare.
Han skrev bland annat om somalisk historia och
grammatik.

9-   Omar Bile Adam från Stockholm
Somalisk-svenska förfttare. Han skrev en bok om somalisk grammatik och
ordbildningskunskap.

10-  Fiqi Bashir Abdulle från Stockholm
Somalisk-svenska författare och traditionell ledare. Han skrev bland annat
om färger och dess namn på somaliska.

11-  Yusuf Hassan från Stockholm. Somalisk-svenska författare, poet och
modersmålslärare. Har har skrivit ett tiotal böcker på somaliska. Hans verk är

både könlitteratur och läromedel.

12-   Suldan Mohamed Said från Stockholm. Somalisk-svenska författare. Han
skrev böcker om världspolitik, somaliska politik och somaliska språket. Han
skall berätta om sina böcker.

13-  Abdirahman Hashi från Stockholm. Somalisk-svenskaförfattare som givit t en
bok om svensk grammatik på Somaliska. Han examinerade biomedicinsk
analytikerexamen och Medicine magisterexamen på Umeå och Lund
universitet. Nu arbetar han som Biomedicinsk analytiker på Akademiska
Sjukhuset i Uppsala.

Matilda Wallin från bibliotekarie på Internationella biblioteket i Stockholm.
Hon ska berätta om somalisk litteratur och litteratur på somaliska
För mer informationen:
Musa Isse: 076 249 0979
Mustafa Ahmed: 073 350 2808
Mohamed Hirsiguled: 072 253 7720

