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Maxida Märak producerar hiphop på ett unikt och nyskapande sätt där Sápmi alltid är normen. Texterna är raka och
ärliga, ofta politiska. Hon skriver och talar om sin egen historia och hoppas att det ska kunna väcka tankar och förståelse
för sig och sitt folk.

Cia Olsson är
dagens moderator. Hon är
manusförfattare
och regissör och
arbetar med teater
i alla dess genrer
och former.

David Thurfjell är professor i religionsvetenskap vid
Södertörns högskola. Han har tidigare forskat om iransk
shiaislam, romsk pingstväckelse och svensk sekularitet.
I sitt nuvarande projekt undersöker han sekulära svenskars
förhållande till naturen och tystnaden.

ÅTERIGEN DAGS FÖR KONFERENS
FÖR UNGA! TA DEL AV SPÄNNANDE
KUNSKAP KRING SAMHÄLLE, RELIGION,
NATUR OCH MINORITETER.
TILL SIST: MAXIDA MÄRAK PÅ SCEN.
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VÄLKOMNA!
Projektet Integration, religion och nya överenskommelser
avslutas i september och det vill vi uppmärksamma med
en konferens för gymnasieelever i Gävleborgs län.
I oktober påbörjar Hälsinglands museum ett nytt projekt
där museet, med stöd av Länsstyrelsen, tar sig an tematiken
Samhälle, natur, djur och religion. Årets konferens har två
huvudteman: Natur, andlighet och religion och Minoriteter.
MÅLGRUPP
Målgruppen är elever som studerar religionskunskap, samhällskunskap eller historia på någon av gymnasieskolorna i
Gävleborgs län. Ansvarig lärare/rektor bedömer vilken/vilka
klasser som ska delta och anmäler eleverna klassvis.
Lokalen tillåter max 300 konferensdeltagare. Om antalet
anmälda överstiger antal platser kommer ett urval baserat
på geografi /antal platser per skola att göras i dialog med
skolorna.
KOPPLING TILL SKOLANS LÄROPLAN
Innehållet i konferensen knyter an till gymnasieskolans kursplaner i historia, samhällskunskap och religionskunskap.
Föreläsningarna och seminarierna kommer att förmedla
både konkret faktakunskap och ge eleverna möjlighet att
samtala med varandra och med föreläsarna. I mindre, valbara seminarier ges eleverna möjlighet att fördjupa sig i ett
tema som de är extra intresserade av.
Dagens två huvudföreläsningar kommer att filmas och användas i museets pedagogik i efterhand. Även klasser som inte
deltar under konferensen kommer att ha möjlighet att ta del
av dem.

PROGRAM FÖR DAGEN
9.00 – 9.30
Ankomst klassvis, kaffe/te och frukt.
9.30 – 9.45
Inledning av moderator Cia Olsson.
9.45 – 10.45
Föreläsning: MAXIDA MÄRAK BERÄTTAR OM SIN
SAMISKA BAKGRUND OCH SITT POLITISKA
ENGAGEMANG IDAG.
Efter den inledande föreläsningen delas konferensdeltagarna in i två grupper, varav den ena lyssnar till ytterligare
föreläsning och den andra deltar i ett valbart seminarium.
Efter lunch växlar grupperna.
11.00 – 11.45
Föreläsning: NATUREN OCH TYSTNADEN – OM
ANDLIGHET BLAND SEKULÄRA SVENSKAR.
David Thurfjell, Södertörns högskola
11.45 – 12.45
Lunch
12.45 – 13.30
Valbara valbara seminarier. Se mer info på nästa sida.
Fler programpunkter tillkommer.
13.30 – 13.45
Eftermiddagsfika
13.45 – 14.45
Dagen avslutas med sammanfattning och spelning
av Maxida Märak.
15.00
Hemfärd
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SEM INAR IE R
VARJE KONFERENSDELTAGARE VÄLJER ETT SEMINARIUM

DE GREKISKA GUDARNAS ÅTERKOMST
Tao Thykier Makeeff är doktorand i religionshistoria vid
Lunds universitet. I seminariet berättar han om sin forskning
om neopaganism i Grekland. Seminariet hålls på engelska.
DRÖMMEN OM SKOLAN
Om romers kamp för utbildning, om Svensk Zigenarmission
och om romers relation till religion.
Erland Kaldaras, Romska Kulturcentret i Malmö.
RELIGIONEN OCH SEXUALITETEN
Människors sexualitet och kroppar har alltid stått i fokus
i religionernas värld, men också i samhället. Vi pratar om
historiska och samtida exempel på hur sex och religion
kan hänga samman.
Maria Lindqvist, Pedagog och projektledare, Hälsinglands
museum.
ALLA SKA PASSA IN – OM FÖRDOMAR
OCH STEREOTYPER
Vad kan hända om vi dömer för snabbt, för hårt eller
utifrån föråldrade värderingar?
Lars Berglund, museipedagog, Hälsinglands museum
ATT FINNA SPÅR – SAMISKA PLATSER
I GÄSTRIKLAND OCH HÄLSINGLAND
Hur ser vi spår av samernas liv och religiositet i landskapet?
Bo Ulfhielm, antikvarie på Länsmuseet Gävleborg, berättar
om jakten efter en undanskymd historia.

PRAKTISKA DETALJER
Tid och plats: Bollnäs kulturhus, onsdagen den 26 september 20 18, klockan 9.30 – 14.45. Morgonfika från 9.00.
Dagen är kostnadsfri för elever och medföljande lärare,
inklusive lunch / fika och transport. Busstransport arrangeras
till/från Bollnäs för berörda skolor.
KONTAKT
Maria Lindqvist, Hälsinglands museum,
070 - 329 73 91,
maria.lindqvist@hudiksvall.se
ANMÄLAN
senast den 21 juni till:
maria.lindqvist@hudiksvall.se
Uppge skola, årskurs, program, antal elever samt kontaktuppgifter till ansvarig lärare.
Under vecka 35 kontaktar vi de klasser som anmält
sig med mer informaton.
Varmt välkomna den 26 september!

