
5768 visningar på 
YouTube  
– att vara ung rom idag 
 

Ralf Novák-Rosengren musiker och prisad 
traditionsbärare av resandemusik – länk  
Anita Santesson filmare, lärare, kulturproducent - länk 
 

Torsdag 1 oktober 10.00  
Torsdag 1 oktober 13:00 
Fredag 2 oktober 10:00 
Fredag 2 oktober 13:00 
 

Möt författarna till vinnaren av 
Sveriges Radios Barnens romanpristävling 2014. 
Info om boken: opal.se Recensioner: länk 
TID 50 minuter 

 

Ur Läroplanerna för grundskola, gymnasium … 

DET ÄR SKOLANS ANSVAR ATT VARJE ELEV 
HAR KUNSKAPER OM DE NATIONELLA MINORITETERNAS 

(JUDAR, ROMER, URFOLKET SAMERNA, SVERIGEFINNAR OCH 

TORNEDALINGAR)  KULTUR, SPRÅK, RELIGION OCH HISTORIA.  
 

MÅLGRUPP OCH LOKAL 
Presentationen kan anpassas för olika stadier  
från 12 år till och med gymnasium. 
Programmet görs för 2-4 klasser (100 elever)  
 

SKOLMATTAN - Musikens Hus, Djurgårdsgatan 13, Göteborg 
i samarbete med Nordic Romani Festival / föreningen Lattjo Drom. 
Pris 30 kr per elev. 
Du kan betala kontant vid föreställningen eller få faktura från Lattjo Drom  
 

Anmälan till Jaana Sandberg, Center för skolutveckling 
jaana.sandberg@educ.goteborg.se 
Skriv hur många ni är som önskar gå och till vilken föreställning. Vill ni betala 
med faktura behövs fakturaadress. 
 

I programmet 
 presentation av författarna Anita Santesson och Ralf Novák-Rosengren 
 ur boken, om hur Rositas kultur omnämns i skolan som tjuvspråk,  
 minoritetsspråket svensk romani, exempel på ord från romani i svenskan, 
 den mörka historien: folkhemmet, tvångssterilisering, lobotomier, registrering,  
 den stolta historien: kultur, hantverkstraditioner, musik, flit, renlighet, 
 traditionella sånger i föreställningen – musik som förenar 
 återerövra stolthet två filmklipp rapparna Malik och Christian Faltin Hårda minnen,  
 om att tillhöra minoritet, att bli ofrivillig ambassadör för ett helt folk, 
 romska historien i Sverige, olika grupper som levt här länge och kommer idag, 
 Romani Folkets visa – sjung gärna med 
 samtal t ex om att vara rom, resande, minoritet, tillhöra en grupp, folk… 

 

Arr: Lattjo Drom i samv m Musikens Hus. Stöd fr Kulturrådet, Göteb Stad, Levande hist. 
 

Tips till lärare: Förbered gärna genom att använda information från lattjodrom.com 
Hör Anita och Ralf på Bokmässan i programmet Romsk nu och då lördag 26 sept. kl 15. 

http://opal.se/index.php?p=up&id=Ralf@Nov%C3%A1k-Rosengren#.VXAjw6aIuLc
http://opal.se/index.php?p=up&id=Anita@Santesson#.VXAkR6aIuLc
http://opal.se/index.php?p=pres&isbn=9789172997202#.VXAkGaaIuLc
http://lattjodrom.com/pre-drommen-2/5768-visningar-pa-youtube/
mailto:jaana.sandberg@educ.goteborg.se
https://www.youtube.com/watch?v=whSThMNZVA0
https://youtu.be/abFGgV5TUe0
http://lattjodrom.com/lattjo-grejer-2/romanifolkets-visa-karaoke/
http://lattjodrom.com/romer/
http://www.bokmassan.se/sv/program/arets-program/?eventid=10474

