Program i samband med

Förintelsens Minnesdag 2014
Förintelsens minnesdag
Den 27 januari 1945 befriades Auschwitz, ett av nazisternas största koncentrationsoch förintelseläger. 50 år senare högtidlighölls minnet av Förintelsen för första gången
i Sverige.
Sedan 1999 har den 27 januari varit en nationell minnesdag och från 2005 har FN
deklarerat dagen som en internationell minnesdag över Förintelsens offer.
I Västerås uppmärksammas Förintelsens minnesdag genom en rad arrangemang
under ett flertal dagar under januari.

Överlevande

Fotoutställning av Björn Moback
Tid: 24 jan- prel. 16 feb Plats: Stadsbibliotekets hörsal
Björn Moback, f.-45 i Stockholm, Fil. Mag. i humaniora vid Göteborgs Universitet och fotoutbildad vid Biskops-Arnö, dokumentärlinjen har varit verksam som lärare, frilansjournalist
och fotograf. Moback har bl.a. skrivit ”Livet är ingen banalitet, judiska röster”, 2001 och
”Vilnius-förlorat Jerusalem. Röster om Förintelsen i Litauen”, 2005.

Lördag 25 januari

Kulturpub

Med Den Flygande Bokrullen och Anders Caringer
Onsdag 22 januari

En vanlig dag i Bergen-Belsen

Berättare: Susanna Christensen och Amanda Glans
Tid: Kl 18.30 Plats: Önsta gryta kyrka Längd: Ca 70 min
För alla från 16 år
Susanna Christensen föddes 1933 i den ungerska staden Mako. När kriget kom närmare sattes
Susannas familj i ett getto. Därifrån togs de på en lång transport, som via slavarbete slutade
i Bergen-Belsen. Vi besöker Susanna hemma i Mako, följer henne på godsvagnar, hamnar i
Bergen-Belsen. Här satt Susanna med sin mors huvud i knät. Lusplockning var nu det enda som
stod för aktivitet och trygghet. Ingår i Fabula Storytelling. Stöds av Statens Kulturråd, Stockholm
Stad, Stockholms Läns landsting mfl.

Torsdag 23 januari

Hatets röst med Teater Fryshuset
Teater/Skolföreställning för år 7- 9

Bokas av skolor via: http://kulturbokning.vasteras.se/
Tid: Kl 10.00 & 13.00 Plats: Culturen - Box 1

Tid: Kl 15.30-18.30 Plats: Vallonens mötesplats, Vallonvägen 15-17, Skultuna, VL - buss 21
Entré inklusive mat, kaffe & kaka: 120 kr – förbokning senast 22/1 på 021-39 39 10
Endast konsertbiljett: 60 kr, säljes vid entrén
Kl 15.30 Den Flygande Bokrullen -En legendarisk klezmergrupp med grekiska, romska,
finska och ryska influenser. Med Matti Pohjola, Gustav Johansson, Lars Ydgren, Carl
Johansson, Arvid Pettersson och Thomas Dawidowski. Ingår i Ett kulturliv för alla med
stöd av Västmanlandsmusiken och Västerås stad.
Kl 16.30 Soppa och hembakat bröd, puben är öppen.
Kl 17.30 Anders Caringer berör oss med sång och tänkvärda ord.

Måndag 27 januari

Film: Lore
Skolföreställning för år 9 Filmhandledning finns att tillgå.
Bokas av skolor via: http://kulturbokning.vasteras.se/
Tid: Kl 13.00 Plats: Elektra Folkets bio, Culturen
Måndagsmix/Bio existens

Tid: 18.30 Plats: Elektra Från 15 år
Entré: Ordinarie 95 kr, Pensionärer/studerande 80 kr
Ingmar Moritz från S:t Lukas leder ett samtal efter visningen.

Bilder av Förintelsen

Om femtonåriga Lore som med sina småsyskon lämnas vind för våg av sina nazistiska
föräldrar i ett kaotiskt Tyskland efter krigsslutet i maj 1945. Om medmänsklighet, skuld och
det närmast omänskligt svåra i att ompröva åsikter man vuxit upp med och tagit för absoluta
sanningar.
Cate Shortland, Tyskland/Australien/Storbritannien 2012, 105 min.

Tid: Kl 19.00 Plats: Karlsgatan 2, Hörsalen

Föredrag: Romerna under Förintelsen

Teater Fryshuset gör tillsammans med EXIT en djupdykning i den svenska vitmaktrörelsen. Vad
är det som rör sig i huvudet på en ung nynazist och vad händer när tvivlen kommer?

Föredrag med Stéphane Bruchfeld
Stéphane Bruchfeld är en av författarna till boken ”...om detta må ni berätta...”. Han skriver nu på en avhandling i idéhistoria om rötterna till förnekandet av Förintelsen i Sverige.
Föreläsningen stimulerar till en diskussion och reflektion kring hur vi tänker kring och om
Förintelsen.

Fredag 24 januari

Romerna under Förintelsen

Tid: Kl 16.00 Plats: Stadsbiblioteket
För lärare på högstadiet/gymnasiet samt allmänheten. Fri entré!

Stefan Andersson, Forum för Levande Historia, berättar om Romerna under Förintelsen
i anslutning till utställningen med samma namn samt presenterar ett helt nyutkommet
skolmaterial i ämnet och Forums treåriga satsning mot antiziganism.

Onsdag 29 januari

En utställning med fakta, bilder och levnadsöden

Mietek Grocher föreläser om Förintelsen

Tid: 24 jan- prel. 16 feb Plats: Stadsbibliotekets hörsal
Invigningstal av Anders Teljebäck den 24 januari kl 12.30

Tid: Kl 14.00 -15.30 Plats: Culturen Box 1
Begränsat antal biljetter, hämtas på Elektra - Fri entré!

Romerna är idag och har genom historien varit förföljda, diskriminerade och hotade.
Först under 1980-talet erkände Tyskland att romerna utsatts för ett folkmord under
andra världskriget och att de varit ett mål för nazisternas ras- och utrotningspolitik.
Utställningen är producerad av Forum för levande historia.
Arr: Västerås stad, kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen, Västerås Stadsbibliotek.

Mietek Grocher kom till Sverige 1945, efter att ha överlevt nio koncentrationsläger i Polen
och Tyskland. Han föddes i Warzawa 1926, och var som tonåring också med om upproret i
Warzawa-gettot. Sedan pensioneringen 1991 ägnar han hela sin tid åt att resa runt i skolor
och berätta om sina upplevelser i nazisternas koncentrationsläger. Han har också skrivit
boken ”Jag överlevde” om dessa upplevelser.

Stéphane Bruchfeld, Den Flygande Bokrullen, Lore, Hatets röst - Teater Fryshuset, Susanna Christensen, Mietek Grocher, Från utställningen: Romerna under Förintelsen; *Delar av den romska familjen Kier före deportationen till Auschwitz. Familjen var bosatt i Tjeckoslovakien. Av sammanlagt tio familjemedlemmar överlevde endast tre barn. Tack till Museum of Romani culture i Brno, Tjeckien.
Arr: Judiska föreningen, Västerås Stad, Elektra Folkets bio, Länsstyrelsen, Stadsbiblioteket, Samfundet Sverige – Israel, Svenska kyrkan i Västerås, Svensk – polska föreningen, Vallonens mötesplats
Arrangemanget genomförs med stöd av Västerås Stad, Kultur- idrotts- och fritidsnämnden

