Kulturgruppen för resandefolket presenterar stolt:

Cirkus, Tivoli & Resande
Ett föredrag med Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt och Richard Magito Brun på Göteborgs
stadsmuseum.
Till föredraget visas ett stort antal unika bilder.
Fredag 15 juni. Kl. 13:30-16:00
Göteborgs stadsmuseum (Norra Hamngatan 12, hållplats Brunnsparken)
Fri entré. Alla är hjärtligt välkomna.
Mer information om resandefolket hittar du på Kulturgruppens hemsida:

www.kfrg.net

Kulturgruppen för resandefolket inbjuder alla intresserade till ett föredrag med bildvisning på
temat: Cirkus, Tivoli & Resande. Arrangemanget genomförs i samarbete med Göteborgs
stadsmuseum och ABF Göteborg, med stöd av Göteborg Kultur.
Resandefolket är känt för sitt fina hantverk, särskilt metallhantverk som trådarbeten, knivsmide
och kopparslageri. De flesta resande har också försörjt sig på handel med lyxvaror och
krimskrams, från gård till gård, eller i större skala. Många resande har också drivit cirkus och
tivoli. I en del släkter är lindansare, akrobat och trollkonstnär framträdande yrken, liksom
svärdslukare och musiker. Det mesta i cirkusväg som vi möter ännu idag har sina rötter i en
tradition hos resandefolket i Europa, som vi kan följa i dokument och bilder hela vägen från
medeltiden. Resandefolkets artisttradition leder oss ända fram till Liseberg...
Efter föredraget finns det möjlighet att ställa frågor om resandefolkets historia och kultur.

Resandefolket 500 år i Sverige: 1512-2012
Föredraget är ett led i Kulturgruppens firande av att det i år är precis 500 år sedan den förste till
namnet kände resanden är dokumenterad i Sverige. Den 29 september 1512 kom "Tattaren
Anton" med sitt stora följe till landet. Sedan dess har resandefolket varit en del av Sveriges
historia. De resande har bidragit mycket till svensk kultur - och till det svenska språket.
Göteborgs Kulturkalas i augusti
Firandet av 500-årsminnet fortsätter i augusti. Kulturgruppen för resandefolket deltar med

många arrangemang på Göteborgs Kulturkalas 14-19 augusti, tillsammans med Sveriges andra
nationella minoriteter. Vi kommer att presentera teater, musik, utställningar och föredrag på
Rhösska museet och Göteborgs stadsmuseum.
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