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A F G H A N I S TA N - N Y T T

om berättades i förra numret av
Afghanistan-nytt visades fotoutställningen 3 x Afghanistan på
Trelleborgs museum i oktober. Utställningen ﬂyttades därefter över till Bastionskolan i Trelleborg. Intresserade
lärare hade besökt utställningen på
muséet och önskade få den till sin gymnasieskola. Där undervisas i samhällskunskap, historia, naturvetenskap, bildkonst-teater, elteknik, byggnadsteknik
och motorfordonsteknik. Arbetet sker
integrerat. Sysslar eleverna med teater
så är elteknikerna inblandade vid ljussättningen, byggnadsteknikerna bygger
upp scenen och så vidare.

MARIA SÖDERBERG

Fotoutställning på turné
S

Asien med fokus på Afghanistan var
övergripande tema under utställningen. Eleverna hängde själva bilderna i
de ombyggda och ﬁna lokalerna. Jag
besökte skolan tre gånger i december
och berättade om SAK och Afghanistan. Två av dessa gånger visades även
ﬁlmen Osama, om den unga ﬂickan
som klär ut sig till pojke i talibanernas
Afghanistan. I januari ﬁck skolan vid
två tillfällen besök av Andreas Stefansson som arbetade för SAK i Afghanistan för ett par år sedan.
Fotoutställningen gick i januari vidare till Drakabygget Konsthall i
Örkelljunga. Maria Aschenbrenner
invigningstalade på vernissagen den
15 januari. Efter Örkelljunga hänger
utställningen på Landskrona museum
från den 13 mars fram till 10 april.
Finns det ﬂer skåningar som vill passa

En av Maria Söderbergs bilder som ingår i utställningen 3 x Afghanistan.

på att visa utställningen i sin kommun medan vi har bilderna här i vår
landsända! Ta kontakt med mig/SAK-

Medlemsresa till Afghanistan
Våren 2004 reste 5 ungdomar på en medlemsresa till Afghanistan. Årets medlemsresa planeras till hösten 2005.
Intresseanmälan (ej bindande) och mer information får du
om du kontaktar Harald Holst på SAKs kansli, 08-545 818 49
eller harald.holst@sak.se.
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Malmö på telefon 0410-33 40 13 eller
e-post: bodil.francke@telia.com
BODIL FRANCKE OHLSSON

Afghanistan

prognoser mellan hopp och förtvivlan

Kom och lyssna på

C-J Charpentier
författare och antropolog

Kristianstad: Regionmuséet (St torg), 16/3, kl 16
Hässleholm: Hembygdsparkens kafé, 17/3, kl 19
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