Välkommen till filmvisning och fortbildning 7 februari 2014
Regnbågens sång
en film av Nasrin Pakkho om HBTQ och äldre
”En dold del av svensk historia.” Så beskriver regissör Nasrin
Pakkho filmen ”Regnbågens sång” där HBTQ-seniorer från olika
delar av Sverige berättar om sina liv och upplevelser. Filmen är
producerad i Västra Götaland och premiärvisas under Göteborg
International Film Festival.
Med filmen vill vi (Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté, Nasrin
Pakkho Film, ABF, RFSL Göteborg och Tre stiftelser) medverka till att öka
medvetenheten om och förståelsen för hur det har varit att leva som
HBTQ i Sverige under de senaste 70 åren och skapa opinion kring en
osynliggjord grupp. Dessutom vill vi uppmärksamma och synliggöra de
normer som ligger till grund för planering av aktiviteter och insatser för
målgruppen äldre inom regional och kommunal verksamhet samt den
ideella sektorn.
Därför bjuder vi nu in till en fortbildningsdag den 7 februari med
filmvisning, föreläsning, musik och samtal med regissör, medverkande i
filmen och arrangörer.
PLATS

Biograf Draken, Olof Palmes plats 1 (Järntorget), Göteborg

TID

12.30-15.30

ANMÄLAN

www.vgregion.se/folkhalsa, Kalendarium.
Arrangemanget är kostnadsfritt. Platsen kan överlåtas.
Obs! Vid utebliven avanmälan debiteras 500 kr.

PROGRAM Se nästa sida.

PROGRAM

(Biografen Draken, Göteborg)

12.30

Dörrarna öppnas – tillfälle till möte och samtal med arrangörerna i foajén
Konferencier Kaj Heino, ordförande RFSL Göteborg

13.00

Välkomna, Jan Alexandersson (V), ordförande folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen
Sång och musik
”En kort reflektion över den medvetna parians ansvar”, fil dr Berit Larsson,
genusvetare och HBT-senior
Thomas Martinsson, kommunalråd med ansvar för mänskliga rättigheter och HBTQ,
Göteborgs stad
Paneldiskussion: RFSL Göteborg, RFSL, Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen
och Tre Stiftelser
Introduktion till ”Regnbågens sång” av regissör Nasrin Pakkho

14.00-15.00

Filmvisning ”Regnbågens sång”

15.10-15.30

Musik, möte och samtal i foajén

NASRIN PAKKHO är utbildad skådespelare. Hon har också en utbildning som
förändringsagent och har arbetat med utvecklingsarbete av olika slag som producent,
skådespelare, dramapedagog, filmare, videolärare, manusförfattare och regissör. Många
av hennes tidigare filmer handlar om åldrande, t ex Lärande i cirkel, Väskan, Traktorn,
Alldeles hemma här, Glädje i vardagen, Ei wish, Görbra och nu Regnbågens sång.
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