
facebook nätverket systerskap

bibliotekshuset karlstad 

7-8 mars 2020
FÖrköp från 2 mars i kontaktcenter 054-540 00 00 

lördag och söndag gäller kontanter i arenans entre 

UTSTÄLLARE och hantverkare  
VÅNING 2 LÖRDAG OCH SÖNDAG 11.00-16.00



lördag 7/3 

förköp från 2 mars kontaktcenter  bibliotekshuset karlstad 054-540 00 00

arenan 17.00-17.45 
margot wallström 
”Mer kvinnor, mer fred”
Entré 40 kr 
Förköp i Kontaktcenter  
Bibliotekshuset

Karlstadrummet 14.40-15.10 
Kristina Görsing Kleine  
Om (psykisk) kvinnohälsa.
Hur gör vi oss av med surdegar i 
livet för att ge oss mer kraft till an-
nat? 6 psykologiska tips av Christina 
Görsing Kleine, Zontasyster och psy-
kolog. Fri entré. Entréplanet.

entreplan 13.00-13.30 och 14.15-15.00 
Dräktparad
Kvinnor visar dräkter från sina hem-
länder. Välkommen att delta med din 
nationaldräkt.

karlstadrummet 15.15-16.00 
Att vara kvinna i akademivärlden 
Linda Ryan Bengtsson och Maria 
Scheffer Lindgren vid Karlstads uni-
versitet samtalar om hur kön påver-
kar karriär och arbetsvillkor utifrån 
egna erfarenheter och tidigare forsk-
ning. Fri entré. Entréplanet.

arenan 13.30-14.30 marit kapla
Om sin bok “Osebol”. 
Entré 40 kr 
Förköp i Kontaktcenter  
Bibliotekshuset 
Marit Kapla svensk kulturjournalist och 
författare. Arbetat på Filmkrönikan 
SVT, konstnärlig ledare för Göteborgs 
Film Festival 2009 bla. Marit skildrar 
avfolkade värmländska Osebol. Det 
går knappt att få en mer mångsidig 
bild av svensk landsbygd just nu.



söndag 8/3 

arenan 13.00-13.40 musik
aldeas vindar 
Aldeas Vindar består av: 
Anna-Karin Högberg: sång & piano 
Ulla Lorinius: sång & cello 
Anna Nilsson: sång & slagverk 
Eva Edberg: sång & gitarr 
Gruppen sjunger egna låtar om livets 
fram- och baksidor.

arenan 15.00-16.00  
moa-lina olbers croall 
Moa-lina har många strängar på sin 
lyra- ljuddesigner, kompositör och 
normbrytande författare. 2002 vann 
Moa-lina lilla Augustpriset. Senast 
utkomna bok är ”I mitt namn- en bok 
om trans”, en faktabok baserat på 
intervjuer med transpersoner.
Moa-Lina kommer att ha samtal på 
scenen med representant från nätver-
ket systerskap om varför du, ja just 
du, behöver ha kunskap om trans.

arenan film 19.00 lördag 
Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles
Änkan och hemmafrun Jeanne utför sina vardagssysslor enligt en väl avvägd rutin; 
frukost serveras, middag inhandlas, potatis skalas, en skyddande handduk vecklas ut 
över sängen där betalande män mottas för att dryga ut hushållskassan. Framåt efter-
middagen kommer sonen hem till färdig middag och läxläsning, en stunds umgänge 
vid radion innan lampan släcks och allt kan börja om igen. Men mitt i slentrianen 
inträffar något oväntat och Jeannes trygga rutin kollapsar.
Belgien.3h 22 min.100 kronor. Från 15 år. Biljetter köps i Arenans kassa cirka tjugo 
minuter innan visning eller på karlstad.se/arenan.

festivalpaket Aldeas vindar och Moa-Lina Olbers Croall 40 kronor

Karlstadrummet 14.30-15.00 söndag 
#BORTFÖRD 
Asal Narimani från Brottsofferjouren 
Värmland om hedersrelaterat våld och 
förtryck.#BORTFÖRD vill uppmärk-
samma barn och unga som riskerar att 
föras utomlands mot sin vilja för att 
utsättas för tvångsäktenskap. 
Fri entré. Entréplanet.

Bild från: NonStopEntertainment



16.30 stora torget karlstad
manifestation 
I samarbete med Karlstads tjejjour 
bjuder vi in till manifestation för 
jämställdhet på internationella 
kvinnodagen.
Tal av Emmeli Berg Eriksson
Tag med dig dina medsystrar och 
kom! Systerskap ger styrka!

Alfhild Agrells lustspel från 1883 är 
än idag rykande aktuellt. Vi får en 
bild av kvinnosituationen under mit-
ten av 1800-talet. Att den situationen 
fortfarande i våra dagar är aktuell är 
en riktig tankeställare. Pjäsen pend-
lar mellan komik och dramatik med 
oförglömliga karaktärer. Alfhild Agrell 
var kvinnan som under 1880-talet 
hade åtta pjäser antagna på Dramaten 
i Stockholm. August Strindberg hade 
en pjäs!  
Biljettpris 200 kr. Ungdom 150 kr 
(upp till 26 år). Scenpass 30 kr rabatt. 
Speltid 2 tim 40 min inkl. 2 pauser. 
Samarrangemang med Karlstads  
Riksteaterförening. Mingel i foajén från  
18.00. Köp biljetter på Scalateatern  
tel. 054-190080 eller på www.karlstad.
riksteatern.se

Komedi presenterad av Teater Nolby
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av Alfhild Agrell

levande statyer 
av berömda kvinnor 

(eller kvinnor som borde 
vara berömda) 

Elever från Teaterinriktningen åk 1 på SÄG

 hemslöjdshörna -
hållbara 

traditioner

arenan 19.00 teater 
småstadslif

 

Vad är Festival för systerskap?
Festival för systerskap har arrangerats i Karlstad sedan 2004. Det började som en 
heldagsfestival på Tolvmansgatans fritidsgård och har sedan dess utvecklats till vad 
det är i dag - en årlig festival fylld med spelningar, workshops och föreläsningar. Vi 
vill lyfta fram kvinnliga föreläsare, artister och förebilder. Tjejer och kvinnor som in-
spirerar, berör eller förändrar. Vi vill lyfta diskussioner som annars glöms bort. Skapa 
ett utrymme för alla som vill förändra samhället till ett mer jämställt. Tanken är att 
alla, oavsett ålder, bakgrund eller kön ska hitta något som lockar i vårt program.

Vi som gör Festival för systerskap 2020 är verksamma föreningar och organisationer i 
Karlstad: Kultur- och fritidsförvaltningen, S-kvinnor, UNO, Alla Kvinnors Hus, Fredrika 
Bremer förbundet, ABF, Zonta,  Solstaden Soroptimistklubb, Vi pratar ryska, Gyncan-
cerföreningen Musslan. Vi vill tacka personalen på Kontaktcenter och Arenan, VF, NWT 
samt Karlstads kommun.


