ÖSTASIATISKA NYÅRET – HUNDENS ÅR
LÖRDAG 10 FEBRUARI 2018 KL 12-16

Östasiatiska museet firar traditionsenligt det kinesiska
nyåret - 2018 är det Hundens År!
Med den stora draken, lejondans och aktiviteter för hela
familjen både inom- och utomhus. Hela museet är dekorerat i
lyckobringande rött och guld. Fri entré!

12.00 Draken och Lejonet dyker upp i norra
Kungsträdgården vid Hamngatan.
Alla är välkomna att hänga med i dans- och musikparaden till
museet på Skeppsholmen!

Hela dagen (12.00-16.00)
Biblioteket: Kinesisk traditionell kultur och konst
Feng Yanxiang – Prisbelönad kalligraf från Shandong
Yen-Chin Chen – Översätter och skriver ditt namn eller annat på
kinesiska.
Anna-Lena Hansen – Prova att skriva tecknet för hund och ta
reda på vilket årsdjur du själv är.
Grace Guo – demonstrerar kinesisk teceremoni
Bian Chengfei – konstnär från Shandong blandar traditionellt
och modernt handbroderi
Ateljé Draken: Origami - pappersvikning och

På Tyghusplan (utomhus)
13.00 Lyckönskningar inför det nya året!
13.10-13.30

● Kinesiskt gästspel med Shandong Dance Group – som
dansar Yangko
● Traditionell kinesisk dans med Sveriges
Kinesiska Riksförbund
● Lejondans
● Taiko med Sweden Taiko
● Drakdans
● Fotografera dig med Lejon- och Drakhuvuden.

I hörsalen Beijing
14.00
15.00

Shandong Dance Group dansar Yangko
Demonstration av kinesisk scenkamp från Jing ju
(sk Pekingopera) med Timothy Pilotti och
Emanuel Axelsson

pappersklipp. Materialkostnad: 40 kr
Bea Szenfeld – modedesigner och konstnär – känd för sina
arbeten i papper, medverkar med pappersvikning av hundar.
Zhou Kesheng – ”den magiske klippkonstnären från Öst”
Svensk-Kinesiska Föreningen – Prova att vika traditionell
kinesisk origami.
Barnspår: Dagen till ära har vi tagit fram ett särskilt barnspår
som heter Hitta Hunden! Hämta ditt exemplar i Ateljé Draken
och gå till utställningen Mittens rike på plan 2.

Familjevisning

13.00 & 15.30 Samling i utställningen Kina före Kina på
		
plan 2 vid Stenåldersbyn.

Den 16 februari 2018 är det den kinesiska nyårsdagen.
Då lämnar vi Tuppens år och träder in i Hundens år.
Årets karaktäristiska ord är Handling!
Hundens år är det elfte året i den kinesiska
kalendern. Det är året som ses som trofasthetens,
lojalitetens och rättvisans år. Hundens år ses också
som traditionens år. Det är ett bra år att använda till
att reflektera över de fina traditioner som du delar
tillsammans med familj och vänner.
Samarbete med Folkrepubliken Kinas ambassad, Kinesiska
Kulturcentret i Stockholm, Shandong Dance Group och
Sveriges Kinesiska riksförbund.
Med reservation för ändringar i programmet.

Gravfigurin: Hund, nedliggande på frambenen.
Fotplatta. Delvis bemålad. Wei-dynastin, 500-tal.
Kina. Inventarienummer: OM-1974-0830.

