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KARNEVALEN
27-29 maj 2022

Fredag 27 maj kl. 18.00
De Sköna konsterna bjuder på en fantastisk
KURDISK AFTON till Dilshad Ahmad Hastyars minne.

45:e

Gör en annan
värld möjlig!
www.abf.se/goteborg

Gôrgoa kompisar

Så lägger du upp den
perfekta karnevalen
Vi minns
Dilshad Ahmad
Hasttyar

Se tågen: Det stora på lördagen, det lilla på söndagen, bägge

kl 12 – och numera startar de i tid! Kom tidigt så hittar du någonstans att sitta. Ett tips är att ta sig till början av tåget, runt Bredfjällsgatan 2-16. Mindre folk än vid torget, men gott om plats och
fin stämning!
Scenen: Följ folkströmmen ner till tivolit och marknadsområdet –
när du strosat genom marknaden är du vid scenen. Scenprogrammet är massivt – se nästa sida! Fantastisk stämning på läktarna.
Maten: På matmarknaden hittar du allt från kolgrillade spett till
langos, och förstås kebab, falafel, grillade majskolvar och churros.

För framtiden.

Dilshad Ahmad Hasttyar, Angered blev 57 år.
Han sörjs av hustrun Niyad och
parets barn med familjer
samt syskon och en stor släkt.
Dilshad var utbildad regissör vid scenskolan i Kurdistan. Han
jobbade professionellt som regissör och skådespelare inom
teater, film och tv i många år, bland annat på Angereds teater.

Tips och trix - så får du bästa upplevelsen

Missa inte fredagen. Spännande scenprogram och mindre köer
till maten.
Ät maten i cafétältet. Vila dig en stund – med eller utan mat! Det
stora vita tältet med sittplatser hittar du 50 meter från informationen, precis i slutet av knallemarknaden till höger.
Toaletter och café i Folkets Hus. Är du vid torget kan detta vara
räddningen för trötta ben och blåsor.

Dilshad gjorde mycket för att sprida och visa upp den kurdiska
kulturen i Sverige, och för att bygga stolthet hos den kurdiska
gruppen över den egna kulturen. Inte långt efter att han kom
till Sverige 1995 grundade han kulturföreningen Internationella Sköna Konsterna. Som ledare för dess dansgrupp koreograferade han kurdisk folkdans för att passa Hammarkullekarnevalens karnevalstradition, och Sköna Konsterna blev en
av Hammarkullekarnevalens mest älskade dansgrupper. Dit
sökte sig snart dansare med vitt skilda bakgrunder för att
dansa den medryckande kurdiska dansen. Dansgruppen blev
även känd i Kurdistan, där den ”nya” kurdiska dansen i karnevalstappning fick stor popularitet, både genom flera turnéer i
landet och genom spridning i sociala medier.

Och när ska DU vara med i karnevalen?

En tradition sedan 1974

My Alnebratt

Jag vill bygga ett starkare samhälle genom att ge
vården mer resurser så att fler kan anställas och
vårdköerna kortas. Skattepengar ska inte gå till
vinster i utländska riskkapitalbolag
eller onödig administration utan
till fler läkare, sjuksköterskor och
undersköterskor.

Tusen dansare, tiotusentals åskådare, hundra funktionärer och en
stolt stadsdel – det är Hammarkullekarnevalen!
År 1974 arrangerade ungdomarna på fritidsgården den första
Hammarkullekarnevalen. De var stolta över gemenskapen och
engagemanget i sin stadsdel, och upprörda över att Hammarkullen fick negativ publicitet i media. Deras stolthet är i högsta grad
levande än i dag!
Året runt pågår dräkttillverkning, mötesverksamhet, arbete med
koreografioch dansträning. Karnevalen är alltid sista helgen i maj.
Till detta kommer alla funktionärer som ställer upp helt gratis,
och den året-runt-arbetande Karnevalskommittén. Och sist men
inte minst: vår fantastiska publik. Utan er – ingen karneval!

Dilshad startade även Sköna Konsternas årliga kurdiska
filmfestival i Göteborg, som alltid dragit en stor publik och där
filmare och regissörer har kunnat utbyta erfarenheter.
Foto: Stefan W Persson

Gå med i en dansgrupp: De allra flesta karnevalsföreningar är
öppna för alla, och tar med glädje emot nya medlemmar. Du får
lära dig dans från grunden och kommer med i en gemenskap.
Kontakta din favoritgrupp på facebook och sätt igång!
Delta som grupp: Skulle din dansgrupp passa i karnevalståget
eller på scen? Anmäl dig på www.karneval.se i början av nästa år!
Bli funktionär: Som funktionär ser du till att karnevalen blir en
glädjefylld och trygg upplevelse för besökarna. Här finns plats för
alla mellan 18 och 110! Anmäl dig på www.karneval.se i början av
nästa år.
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Dilshads insatser för att sprida kunskap om Sverige och
svensk kultur i Kurdistan kan inte överskattas. Som ledare
för Sköna Konsternas teatergrupp satte han bland annat upp
pjäser av August Strindberg på kurdiska, som gruppen sedan
turnerade med i både Sverige och Kurdistan. Han tog också
hela Hammarkullekarnevalen med ett stort antal deltagande
dansgrupper till Kurdistan två gånger. På plats i Kurdistan blev
det uppenbart för de många dansare och funktionärer som
var med på resan att Dilshad och Sköna Konsterna var respekterade namn i Kurdistan. Flera högt uppsatta regeringspersoner kom för att se karnevalsföreställningarna.
Dilshad var en färgklick och en eldsjäl som kommer att
saknas av många.

Text: Maria Wångersjö

Arr: Karnevalskommittén samt ABF
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SCENPROGRAM

KARNEVALSTÅG 12.00

– FOTBOLLSPLAN

FREDAG 27 maj

Startar från Bredfjällsgatan 2

15:00 – 17:30 The Music College, Angered Folkhögskola

LÖRDAG 28 maj

De Sköna konsterna bjuder på en fantastisk
KURDISK AFTON till Dilshad Ahmad Hasttyars minne.
18:00
Dino musikgrupp
Under kvällen kommer även ABF Rösta!
och Mariya Voyvodova
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Med reservation för ändringar i programmet

Lördag

lens

Sambaskolan Los Copihues
Tunari
Entre Fronteras
Skif Kozara
Kröning av Kung o Drottning
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14:00
14:10
14:20
14:30
14:40

SÖNDAG 29 maj

mar

SÖNDAG 29 maj

Sveriges största

Ham

Scenen öppnar
Sebastian Acevedo Los Andes
Zondede
Cissi Band Somalisk Dans
Karnevalstal My Alnebratt
Funktionär och toppkandidat
Socialdemokraterna regionfullmäktige
15:05 Ungdomsorkestern Göta Lejon
15:20 Sambaskolan Los Copihues
15:40 Kulturföreningen Libertad
15:50 CDC Libertad
16:00 Tunari
16:10 Fraternidad Illari
16:20 Samba Soul Band
16:40 Salay Jatun Masis Filial Göteborg
16:50 Alejandrasdansstudio
17:05 Vänsterpartiet delar ut Angeredspriset
Carina Örgård oppositionsråd för Vänsterpartiet
17:10 Angered Simsällskap Stipendiefond
17:15 Kiriaka
17:30 Robby All Style’s with Prinsesses of dance
17:45 Grupo Bolivia (llamerada)
17:55 Raymi
18:00 World Music Culture Club
18:15 Skif Kozara
18:30 Caporales San Simón
18:40 Entre Fronteras
18:55 Majorna Latin Jazz Ensemble
19:10 Kupega
19:20 Jacha Phusiri
19:30 Fuerza de los Andes
19:40 Rumina dansgrupp
19:55 Redeem Team
20:05 Banaz musikgrupp från Koya
22:00 Scenen stänger

an
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Konferencier: Nabila Abdul Fattah

Bred

LÖRDAG 28 maj
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22:00

Ungdomsorkestern Göta Lejon
Sambaskolan Los Copihues
Kulturföreningen Libertad
CDC Libertad
Morenada Compadres Sweden
Tunari
A Bunda
Fraternidad Illari
CDC Inti
Salay Jatun Masis Filial Göteborg
CIC Corazón Latino
Kiriaka
Robby All Style’s with Prinsesses of dance
Grupo Bolivia (llamerada)
Raymi
Skif Kozara
Caporales San Simón
Candombe Lubolo
Entre Fronteras
Föreningen Cumbión Malmö
Kupega
Jacha Phusiri
Fuerza de los Andes
Rumina dansgrupp
Redeem Team

Kulturskolans slagverksensemble
Sambaskolan Los Copihues
Tunari
Entre Fronteras
Skif Kozara

