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BUBBLARE

» OTHMAN Othman var en av de kulturpersonligheter som utmärkte sig under året som gick. Othman kom som flykting från
Syrien, nu spelar han i pjäsen ”Himmel över Göteborg”, som handlar om just hur det är att fly.

MINGEL. Gunnbritt Fors och Tahmena Sati möts för första gången på knytkalaset.

» I december fick vi möta Eclipse nya trummis Philip Crusner från
Mölnlycke. Snart syns han i Melodifestivalen, vilket blir ett av hans
första uppträdanden med hårdrocksbandet.

Knytkalas från
världens alla hörn
HINDÅS: I måndags kväll
kom världen till Hindås.
I stationshuset bjöds det
på knytis i form av både
mat och musik från olika
länder.

» I juni träffade HP 22-åriga Sebastian Södergren tillsammans med
Martin Andersson som spelat in Mölnlyckekillens allas låtar. Då var
Sebastian i hetluften sedan hans första singel ”Everyday” blivit populär på Itunes. I december toppade Sebastian P3 Osignat – Topp
10 med låten ”I like it”.

Vid femtiden är de flesta bord
och stolar upptagna i stationshuset. Folk från Hindås med
omnejd – med rötter i Sverige,
Finland, Kosovo, Afghanistan,
Syrien och Kina har kommit för
att testa ny mat, lyssna på musik
och umgås.
Längs med ena kortsidan står
ett bord uppdukat där samosas
från Indien och fli från Kosovo
samsas med risgrynsgröt och
Janssons.

Tillfälle att prata svenska

» I november stod det klart att Sofia Hallgren blev årets kulturstipendiat i Härryda kommun. Sofia Hallgren är Mölnlyckebördig
och framgångsrik filmmusikskapare. Årets kulturpristagare blev
Mölnlycke filmstudio.
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Tahmena Sati är en av dem
som besöker knytkalaset. Hon
är född i Afghanistan men bor
sedan tre år tillbaka i Sverige,
nu i Mölnlycke.
– Mamma läser SFI och fick
inbjudan där. Vi har tagit med
afghanris och är här för att lyssna på musik, sjunga och prata
svenska, säger Tahmena.
Vid ett av borden smakar
Mette Waldrop på maten tillsam-

mans med Lotta Claesson, Marjut och Kid Svala. Föreningen
Form och bild, med Anders Fors
och Mette Waldrop i täten, är
värd för arrangemanget som
har fått bidrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.
Idén fick Mette på en språkvänsutbildning i Eskilstuna.
– Det var ett nationellt projekt
med folk från hela landet. Det
var en eldsjäl som höll i det och
han nämnde att de hade ordnat
ett knytkalas med mat från flera
länder.
Gästerna som är här har fått
nys om evenemanget genom
vanlig marknadsföring men
också genom Mette och andra
engagerades kontaktnät.
– Någon känner alltid någon
som är från något annat land,
säger Mette Waldrop.

Vill fortsätta ordna knytis
Knytkalaset är ett sätt att få
lära sig om nya kulturer och
träffas över etniska gränser.
– Det ska byggas ett flyktingboende i Hindås och det finns
några motståndare till det. Men
jag undrar vad det är man är så
rädd för? Om vi gör sådana här
saker tillräckligt ofta kanske
inställningen ändras, säger hon.

LADDAR INFÖR DANS. Kimete och Januz Mehmetaj med
Fadil och Hyla Hajdini ska dansa traditionell albansk dans
senare under kvällen.
Mette hoppas att det kan bli
en upprepning av knytisen, kanske till sommaren.
– Vi håller också på att sätta
igång ett språkcafé tillsammans
med Röda korset, säger Mette
Waldrop.

Hoppas på spontanitet
Hon och Anders Fors är nöjda
med arrangemanget hittills.
– Det har kommit jättemycket

folk och under kvällen blir det
olika inslag så som albansk dans
och kinesisk musik, säger Anders Fors.
– Förhoppningsvis fylls det
på med nytt folk och blir spontana uppträdanden, säger Mette
Waldrop.
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Utställningar
» JULUTSTÄLLNING. Av
medlemmar i Gyllene Hinden. 21/11-30/12, galleri
Gyllene Hinden, Hindås.
» TEXTILKONST. Av Malin
Lager. 5/12-23/1, Mölnlycke
kulturhus.
» UNDER årets pratades det om Hemma hos i Landvetter. Lokalen i Landvetter rymmer nu inte bara restaurang utan även kända
artister. Ett dragplåster var John Holm, som inte lämnade någon
oberörd under sin spelning i november.

Bio
KNYTIS. Mette Waldrop kom på idén med internationell
knytis. Här smakar hon på maten tillsammans med Lotta
Claesson och Marjut Svala.

» EN man som heter Ove.
Ons 30/12, fre 1/1, lör 2/1,

sön 3/1, tis 5/1, ons 6/1,
tor 7/1, fre 8/1, lör 9/1, sön
10/1, ons 13/1 Mölnlycke
kulturhus.
» DEN gode dinosaurien
Disney sv tal. Ons 6/1, tor
7/1, fre 8/1, lör 9/1, sön
10/1 Mölnlycke kulturhus.

Övrigt
» BLODBUSSEN. Ons
30/12, utanför Mölnlycke
kulturhus.

