
GÖTEBORG

Människan, det sociala djuret. Författar-
frukost med den evolutionistiske läkaren
Nils Uddenberg som menar att människan
egentligen inte behöver samhällets påbud
och sanktioner eftersom hon är ett socialt
djur. Evolutionen har gett oss förmågan att
ta hänsyn till varandra. 21 februari kl 10 på
Angereds Bibliotek, Blå Stället, Angered.
Info: www.abfgoteborg.se
Arr: ABF Göteborg.

A-pressens revanch? Från att det på 80-
talet funnits 22 arbetarrörelseägda tidning-
ar finns det i dag närmast inga. Frågeställ-
ningarna är: Det liberala pressmonopolet
tolkar verkligheten enligt vissa givna rikt-
ningar, vad saknas? Och garanterar en a-
press en mer nyanserad beskrivning av
verkligheten? Samtal mellan Nisha Besara,
Bosse Berhardsson, Anne-Marie Lindgren
och Bo Sahlin. 25 feb kl 19 på Restaurang
Trappan, Folkets Hus Järntorget. 
Info: www.abfgoteborg.se
Arr: ABF

MALMÖ 

Ny tidning lanseras! Skåne får en ny
lokaltidning med ett socialt och miljömed-
vetet perspektiv: Efter Arbetet. Detta firas
med en stor fest på Inkonst i Malmö. Kom
och bläddra i det första och lyssna till ETC:s
Johan Ehrenberg och Arbetets f d chefre-
daktör Bo Bernhardsson som inviger med
tal. Sedan blir det musik med Pelle Ossler
Faela och Steso Songs. Inträde 100 kr, då
ingår en provprenumeration på tidningen.
20 feb kl 19 på Inkonst, Bergsgatan 29.
Info: www.etc.se
Arr: Efter Arbetet

Är det kört? Ecodriving och Klimatsteget.
Bo Wendel visar på körtekniken som skonar
miljön och privatekonomin. Sara Fallström
från biståndsorganisationen Individuell
Människohjälp utmanar vårt miljötänk och
presenterar globala exempel med start i
Sverige. 25 feb kl 17.30–19 på Sensussalen,
Studentgatan 2. Entré: 50 kr
Arr: Sensus i Skåne och Blekinge

STOCKHOLM

Svenska torskar 09. Ett scenkonstgalleri
med horkarlars bekännelser, polygama
fantasier och sexuella paradis. Scenkonstkol-
lektivet Arena Baubo har genom intervjuer
förmått ett antal sexköpare att träda fram.
18–28 feb på Dramalabbet Östgötagatan 2.
20 feb: Sexköpslagen. Anna Skarhed,

Marianne Eriksson, Pye Jakobson.
21 feb: Manlighet och sexköp. Lars Jalmert.
25 feb: Sexualitet och moral från forntid till

nutid. Dick Wase.

26 feb: En genusvetenskaplig blick på sex-
köp. Jenny Westerstrand.

Info: www.dramalabbet.com
Arr: Arena Baubo och Dramalabbet

Gaza januari 2009. I januari 2009 reste
journalisten Peter Kadhammar och fotogra-
fen Urban Andersson till Gaza. Under tio
dagar visar Kulturhuset deras reportage
från besöket. 13–24 feb, våning 5 Kulturhu-
set, Sergelstorg. 
Info: www.kulturhuset.se
Arr: Kulturhuset

Ett eget rum. Efterfest för feministiskt
Forum med bar. Mingel för forumbesökare
på Teater Lacrimosa med sång och musik.
21 feb kl 18 hos Teater Lacrimosa,
Tengdahlsgatan 32. Entré 40 kr.
Arr: Teater Lacrimosa 

Ta tillbaka staden. Alarm Stockholm och
Öppna Stockholm arrangerar en motstånds-
helg 20–21 februari för att ta tillbaka sta-
den. Föredrag, debatt, filmvisning och dis-
kussion kring stadskampen Alarm vs Stock-
holms Stad. 20 feb kl 18 och 21 feb kl 12 på
Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46 i
Midsommarkransen. 21 feb kl 20 fest på
Kafé 44 på Tjärhovsgatan 46. 
Info: alarmstockholm.motkraftblogg.net
Arrangör: Alarm Stockholm och Öppna
Stockholm

The Gypsy Kings and Queens. Balkanfest
och show med Fanfare Ciocarlia (Rumäni-
en), Esma Redzepova (Macedonien), Jony
Iliev (Bulgarien), m fl. The Gypsy Queens &
Kings började med ett album där Europas
crème de la crème av östeuropeiska musi-
ker tillsammans hyllade Fanfare Ciocarlias
bortgångne kapellmästare Ioan Ivancea.
Musiker från olika musikaliska traditioner
sammanfördes med de allra största romska
sångarna. Efter att ha haft utsålda hus över
hela Europa kommer showen – The Gypsy
Queens & Kings till Sverige. 21 feb på Tyrol,
Gröna Lund, Djurgården. 
Info: www.sodrateatern.com
Arr: Södra teatern

Makedoniens demokrati på prov. Fru-
kostseminarium om Makedoniens väg in i
EU inför att medlemsskapsförhandligarna
startar i samband med presidentvalet i
mars. Svenska Helsingforskommittén har
bjudit in Zarko Hadzi-Zafirov från Macedo-
nian Young Lawyers Association. Förra året
fick Makedoniens regering kritik för de
våldsamheter som uppstod runt parla-
mentsvalen då en person dog. Zarko Hadzi-
Zafirov kommer också att tala om proble-
men med korruptionen och rättsväsendet i
landet. 25 februri kl 9.00, frukostmacka

från 8.30, Helsingforskommitténs lokaler på
Stora Nygatan 26, 1 tr. Anmälan: 08-545
277 30 eller anmalan@shc.se.
Info: www.shc.se
Arr: Svenska Helsingforskommittén. 

Suggestiv nyskapande flamenco. Ultra
High Flamenco från Spanien har 
på kort tid blivit ett fenomen inom flamen-
con, både hos kritiker och publik. De är en
nyskapande ensemble som uppdaterar sin
genre; klassisk musik som lyckas vara inno-
vativ utan att blanda in beats och elektro-
nik. 22 feb kl 20 på Södra teatern, Mose-
backetorg. 
Info: www.sodrateatern.com
Arr: Södra teatern 

UMEÅ

Anteckningar från ett källarhål. ”Jag är
en sjuk man… Jag är en ond man”. Så inle-
der Fjodor Dostojevskij sin klassiska kortro-
man Anteckningar från ett källarhål från
1864. För första gången sätts den nu upp i
Sverige som monolog. Manus Andreas
Utterhall och Christian Rinmad, regi Chris-
tian Rinmad. 23–25 feb på Studion, Umeå
Folkets hus, Vasaplan.
Info: www.umeateaterforening.se 
Arr: Teater Knockout, Umeå Teaterför-
ening, Umeå Folkets Hus och Studiefräm-
jandet.
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FILMFESTIVAL PÅ PANORA
Premiär för den israeliska filmen Walz with Bashir på Folkets bio runt om i Sverige.
Filmhelgen på Panora gästas även av barn och ungdomar som gjort konst av sin var-
dag i flyktinglägret i Jenin på Västbanken. Intäkterna går oavkortat till att etablera
norra Västbankens enda biograf i barnkulturcentrat, The Freedom Theatre i Jenins
flyktingläger. Samtal efter filmen Walz with Bashir 20 feb 18.30 på Panora S:t Ger-
trudsgatan 4. Även visning av Den vita sporten – Bo Widerbergs klassiska dokumen-
tär om tennismatchen mellan Sverige–Rhodeisa i Båstad 1968. 
www.panora.nu
Arr: Folkets Bio Malmö, Studieförbundet Bilda och Frihetsteaterns Vänner i Malmö.

VAD HÄNDER PÅ DIN ORT?
Tipsa oss på www.arbetaren.se
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Telefon* Ingen bindningstid. Du kan när som helst
säga upp din autogiro-prenumeration.

Jag vill prenumerera på
Arbetaren och Arbetaren Zenit!

Fler alternativ finns på hemsidan.

Autogiro, 44 kr/månad*

Helår, tillsvidare, 528 kr (52 nr)

Halvår, tillsvidare, 285 kr (26 nr) 

Kvartal, tillsvidare, 155 kr (13 nr)

Prova på! 99 kr (8 nr)

Autogiro papperstidning +

taltidning (Arbetaren) 49 kr/månad*

Gratis provex

"Den vita sporten"
Bo Widerbergs klassiska dokumentär om tennismatchen mellan 
Sverige-Rhodeisa i Båstad 1968.Visas i samband med premiären 
av den Oscarsnominerade “Waltz with Bashar” tillsammans 
med andra filmer med koppling till Israel/Palesinakonflikten.

21-22 februari kl 14.00
Bigrafen Panora i Malmö
Arrangör: Folkets Bio Malmö, Studieförbundet Bilda,  Frihetsteaterns Vänner i Malmö  
och Stoppa Matchenkommittén. Hela programmet på www.panora.nu info@panora.nu

ANNONS:

– Det skulle vara kul om det kom
människor som är intresserade av
feminism som ännu inte är organise-
rade. Vi erbjuder ett forum för
debatt och idéutbyte, i en blandning
mellan lättsamt och tyngre.  Feminis-
tiskt Forum växer för varje år och
blir bredare politiskt och innehålls-
mässigt. I år har vi runt 50 olika
organisationer som är inblandade,
en blandning av akademiker och
aktivister. 
– Diskussionerna ska ha sin utgångs-
punkt i vardagen. Vi hoppas att
besökarna kommer att känna att
det lärt sig något och att det fak-
tiskt är möjligt att organisera sig och
för att nå förändring. Dessutom vill
vi att alla besökare ska känna att
det finns en levande feministisk
debatt och rörelse.

ÅSA CARLMAN

I helgen, den 21–22 februari,
genomförs för fjärde året i rad
Feministiskt Forum på ABF i
Stockholm.

Åsa Brunius är samordnare 
för Feministiskt Forum:

Hur blir 
feministiskt
forum i år?
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