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Gör en annan
värld möjlig!

För framtiden.

Efter att karnevalen har fått böter för alltför höga ljudnivåer har
minst två stora grupper lämnat återbud.
– Hade Miljöförvaltningen varit öppna för dialog tror jag att
vi hade löst det. Nu tystar de istället ett kulturarv, säger en
besviken Rafael Diaz i den uruguayanska gruppen Candombe
Lubolo.

Jag är både född och uppväxt i Bolivia. När jag var liten var
dans inte min grej det var inte något jag ville göra, jag var mer
en friidrott tjej, men vid 5 års åldern fick jag intresset av att
dansa. Att se hur kul de andra hade när de dansade fick mig
att inse att det var något som jag ville göra och när de dansade
förde de med sig sin glädje, rytm och medkänsla.

Förra året lät karnevalen för mycket, och fick böter av Miljöförvaltningen. I år vidtar karnevalen flera åtgärder för att dämpa ljudet. Samtidigt
kommer de grupper som medverkar till för höga ljudnivåer i år också
att få vara med och betala eventuella böter.
Det har lett till att minst två stora grupper har lämnat återbud till
årets karneval: Sambagruppen A Bunda och den urugayanska gruppen
Candombe Lubulo, som är en av karnevalens äldsta grupper.
Karnevalskommittén upplever inte att förvaltningen varit intresserad
av att hitta en lösning på ljudproblematiken.
- Miljöförvaltningens ljudfolk kommer bara hit och dömer ut böter,
säger Kent Jäfvert i Karnevalskommittén uppgivet.
Miljöförvaltningens inspektör Yusra Moshtat håller inte med om
beskrivningen.
– Vi har haft en jättebra dialog med Karnevalskommittén. Vi har haft
möten där vi talat om vilka gränsvärden som gäller och vilka risker som
finns. Någon annan hjälp kan vi inte erbjuda – vi är inte konsulter.
Rafael Diaz I Candombe Lubulo menar att det finns mycket de hade
kunnat prova för att få ner ljudet.
- Men när de inte ens pratar med oss blir det väldigt svårt. Candombe som konstform är erkänd som världskulturarv av Unesco. Jag
upplever att Miljöförvaltningen tystar ett helt kulturarv när de gör så
här, säger Rafael Diaz.

Dans är något jag kan njuta av, något som kan få mig att
glömma bort allt. När jag är ute och dansar tänker jag bara på
att ha det så kul så möjligt och njuta av varenda sekund som
går. Dansen har en stor betydelse i mitt liv eftersom att det har
hjälpt mig med integration. Att komma till ett land där man inte
kan språket kan vara ganska jobbigt, men inom dans så har
man ett eget språk där alla kan kommunicera med varandra.
Inom dans kan man också utveckla sina känslor och kunna
föra det vidare till publiken, alltså dans har hjälpt mig fysisk,
psykiskt och socialt. Genom att vara upptagen med dans har
jag inte behövt ta fel väg i livet för jag vet att, oavsett vad, så
behöver jag bara dansa.
Som person kan jag vara ganska blyg av mig, men dans har
hjälpt mig att sluta vara så blyg och försöka vara mer social
bland folk. Dans är något jag bara inte kan låta bli, något jag
aldrig skulle kunna sluta göra. När jag dansar känns det som
att jag kan visa upp min kultur och att jag har Bolivia vid mitt
hjärta. Det glädjer mig också att kunna se hur andra har sina
egna ursprung men de väljer att dansa boliviansk dans, och att
se dem njuta av min kultur får mig att känna mig stolt över min
egna kultur.

Ett speciellt tack till våra funktionärer/sponsorer
som gör KARNEVALEN möjlig
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Gôrgoa kompisar

Jag är med och dansar i en
Boliviansk dansförening vid namn
Raymi. Just nu studerar jag första
året på Ekonomilinjen i Jensen
Gymnasium och ibland kan det
kännas trångt att hinna med både
skolan och dans men det gäller
att ha passion för både skolan
och dansen för att kunna hinna med båda.

Två stora grupper som vi inte får se

Foto: Ragnar Lång

www.abf.se/goteborg

Mitt namn är Gabriela
Torrez och jag är 16 år
gammal och har nu bott i
Sverige i 8 år.

År 2010 fick jag reda på att Hammarkullekarnevalen, som var
en mångkulturell danskarneval fanns, sedan dess har jag inte
missat en enda karneval och jag hoppas att det fortsätter så.
Mitt dansintresse har nu växt och jag har dansat i snart 12 år,
men för mig känns det bara som 12 månader, eftersom att
den stora viljan att dansa låter mig inte tröttna på det och min
framtidsplan är att fortsätta med dans.
Något jag också vill göra i framtiden är att lära känna de resterande danstyper som finns från olika ursprung. Börja med
dans för att du känner för det och ge en chans till dansen för
enligt mina egna erfarenheter så kan det ändra ens liv.

Arr: Karnevalskommittén samt ABF
Information 031-330 96 40

w w w. k a r n e v a l . s e

SCENPROGRAM

KARNEVALSTÅG 12.00

- IDROTTSHALLEN

FREDAG 26 maj

Startar från Bredfjällsgatan 2

Internationella Sköna Konster
Presenterar; KURDISK AFTON!

LÖRDAG 27 maj

18:00 - 21:00 DJ - Shad - underhåller hela kvällen
Tal; Dilshad Hastayar (Sköna Konster)
Foto: Stefan W Persson

Fariborz Karami (sång och Setar)
Hamid Rasoli (keyboard)
Med gäster

LÖRDAG 27 maj
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16:15

Med reservation för ändringar i programmet
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Paradorkestern Vikingarna
Barndansvisionen – Det här är vår stad!
SpinnVäxa
Röhsska
Raymi
Tunari
CDC Libertad

äg

Spårvägen
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15:15

El Sistema
Paradorkestern Vikingarna
Passalen Music Lovers
Karnevalstal - Camilla Nyman, VD Göteborg & C/O
Barndansvisionen – Det här är vår stad!
SpinnVäxa
Röhsska
Raymi
Tunari
CDC Libertad
Kröning av Kung & Drottning

Centrum

Hjällbovägen
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Konferencier: Teddy Paunkoski
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SÖNDAG 28 maj
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SÖNDAG 28 maj

Sveriges största

sgat

Zondede
Escuela Cubana de Danza “Yassballet”
Förening Sebastián Acevedo Los Andes
Surte Swingers – squaredans
Karnevalstal Jonas Ransgård - Komunalråd
Ungdomsorkestern Göta Lejon
BB Bugg
Sambaskolan Los Copihues
Chile Lindo
Raymi
Tunari
CDC Libertad
Angereds Simsällskap stipendiefond
Vänsterpartiets Angeredspris
CDC Inti
CC Libertad
Brasilianska Dansföreningen i Eskilstuna
Centro de Integración Cultural Corazón Latino
Kurdiska föreningen i Göteborg
Fraternidad Illari
Kiriaka
Caporales San Simón Suecia-NRK
Nigerian Family Kulturforening
Fyrverkeri avslutar
Caporales San Simón
lördagskvällen
Jacha Phusiri
Fuerza de los Andes
Princesse’s of Dance – Brasil Legal
Aran Wehby Rappare
Temba Bemba

Ungdomsorkestern Göta Lejon
BB Bugg
Sambaskolan Los Copihues
Chile Lindo
Raymi
Tunari
CDC Libertad
CC Libertad
CDC Inti
Brasilianska Dansföreningen i Eskilstuna
Morenada Imperial Gotemburgo
Centro de Integración Cultural Corazón Latino
Kurdiska föreningen i Göteborg
Fraternidad Illari
Kiriaka
Nigerian Family Kulturforening
Caporales San Simón Suecia-NRK
Morenada Compadres
Caporales San Simón
Jacha Phusiri
Crema Camba
Fuerza de los Andes
Princesse’s of Dance – Brasil Legal
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14:00
14:15
14:30
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Bred

Konferencier: Teddy Paunkoski
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19:30
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Med reservation för ev. ändringar i programmet
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