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Drömmar på månen
Konst
ANNONS:

För sex år sedan träffade konstnären Henrik Teleman nyanlända
flyktingar som delade med sig av bilder från sina mobiltelefoner. Detta
resulterade i fotoboken ”I telefonen finns hela människan”, och nu
kommer uppföljaren med namnet ”Drömmar på månen”. Henrik
Teleman har sökt upp en tredjedel av dem som deltog i projektet 2017
och de berättar i ord, video och foto om livet i det nya hemlandet
Sverige; om kärlek, sårbarhet, födelse och död.
Utställningen med material från boken finns att beskåda på Folkets
Konsthall på Celsiusgatan 40 i Malmö mellan den 15/10–13/11.
Rumpa på spanska
Barnbok

För den som likt mig har spanskspråkiga barn i sin närhet är boklådan
Libros de la Chapina en guldgruva. Här finns färgstarka, smarta och
lekfulla böcker på spanska för barn mellan 1–12 år som tar upp allt från
nakna rumpor på badhus, hur det är att vara papperslös, att leva med
diabetes, och att plantera blommor med sin morfar.
Dessutom finns Pulitzervinnande vuxenförfattaren Junot Diaz
barnboksdebut ”Lola” som handlar om en flicka som inte minns hur
hennes föräldrars hemland ser ut.
Alla böcker finns på Libros de la Chapinas hemsida: chapina.se
Ethio-jazzens fader
Konsert

Den som ännu inte sett den etiopiska musiklegenden Mulato
Astatkespela live får en chans den 7 november på Konserthuset i
Stockholm. Han har beskrivits som en av vår tids största musikaliska
innovatörer och även kallats för grundaren av musikstilen ethio-jazzen –
en slags fusion mellan västerländsk funk, jazz och traditionella melodier
från bland annat Etiopien.
Mulato Astatke blev även den förste afrikanska artisten som
utexaminerades från Berklee College of Music i Boston.
Att lyssna på hans musik är som att svepas in i en filt av bitterljuv
nostalgi och dricka en god, mörk rom.
Clara Lee Lundberg
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Hjälp Dagens ETC att göra journalistik som
når ut och förändrar
Det finns ingen annan dagstidning som Dagens ETC. Röd, grön och
oberoende. Nu satsar vi på fler och vassare granskningar med hjälp av
prenumeranter och crowdfunding.
Media är makt.
Media kan ge liv till berättelserna som förändrar politiken.
Stöd Dagens ETC genom att skänka en peng till insamlingen. Varenda
krona går till mer och bättre journalistik och till att sprida den till fler.
Använd swish: 123 401 87 68 eller bankgiro: 817-89 23.
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Vår grävredaktion är beroende av dina tips för att kunna granska. Som källa
skyddar vi dig alltid. Alla tipsare garanteras källskydd. Det innebär att du har
rätt att vara anonym, och att dina uppgifter är skyddade enligt lag.

Här på ETC.se hittar du Dagens ETC, dagstidningen som är
röd, grön och oberoende. Men även ETC nyhetsmagasin, Kloka
Hem samt alla ETC-företagen. Det här är ett projekt som i
snart 50 år försökt göra världen lite bättre. Genom journalistik.
Men också genom grön el, klimatsmarta hyreshus och
framtidens odling. Välkommen!
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