Nappa på svenskan i Björneborg 15-19.7.2019!
019!
Folktinget deltar för åttonde gången i politikerveckan SuomiAreena i Björneborg. På SuomiAreena
reena
vill Folktinget synliggöra och skapa positiva attityder till det svenska språket. I år samarbetar vi med
n.
Svenska Kulturfonden i Björneborg, Schildts & Söderströms, Yrkeshögskolan Novia och Luckan.
Välkommen att besöka oss i Café Svenskfinland på Medborgartorget!

Måndag 9-17
I Björneborg finns många
anrika svenskspråkiga
föreningar samt en skola
och ett dagis. Svenska
Kulturfonden i
Björneborg, som i år är en
glad hundraåring, hör i
denna samling till de
yngre aktörerna i staden.
Välkommen att bekanta
dig närmare med oss alla.

#cafésvenskfinland

Tisdag 10-17
Folktinget firar i år 100 år.
Vi bjuder på kluriga
språklekar och pyssel.
Prova vår persongenerator och skapa dig en ny
identitet. Vem skulle du
ha varit år 1919?

Onsdag 10-17
Schildts & Söderströms
förlag har verkat för den
finlandssvenska litteraturen sedan 1891. Vi har
gett ut böcker av
författare som Edith
Södergran, Tove Jansson,
Jörn Donner, Ulla-Lena
Lundberg, Kjell Westö,
Märta Tikkanen och
många fler. Hur många
finlandssvenska författare känner du till? Delta i
vårt quiz och vinn ett
bokpaket!

Torsdag 10-17

Fredag 10-15.30

Yrkeshögskolan Novia
presenterar sina Bacheloroch Masterutbildningar
inom flera olika områden
samt våra moderna
campus som finns i Vasa,
Åbo, Raseborg och
Jakobstad. Novias musikstuderande the Quarket
Collective uppträder på
MTV-scenen på torsdag kl.
12.00. Välkommen och
lyssna! Du kan också testa
din reaktion i vårt snabbhetstest!

Luckan välkomnar alla
stora och små att ta del av
föreningens varierande
utbud av kultur och
information. Lekar,
överraskningar och annat
skoj utlovas under hela
fredagen. Vi ses i
paviljongen!

Folktingets diskussioner på svenska

Jazz på svenska på Skrivarholmen

”Maskin eller mänska? – Spetskompetens för
framtidens arbetsmarknad”

Barnmusikorkestern FlipFlop bjuder på musikäventyr med
fascinerande rytmer och fantasifulla låtar på Pori Jazz Kids Festival,
tisdag 16.7 kl. 16 i Konserttältet.

Onsdag 17.7 kl. 14.30, plats: Stadshusets innergård, Hallituskatu 12
Medverkande:
Li Andersson, undervisningsminister
Mona Forsskåhl, rektor, Yrkeshögskolan Arcada
Kai Kamila, personaldirektör, Wärtsilä
Robin Lindahl, vd, Taaleri
Karen Spens, rektor, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors
Moderator: Peter Nyman, journalist, MTV

Basisten och kapellmästaren Jan Simons med band presenterar tidlösa
soul- och pop-hits tillsammans med Jennie Storbacka, Elna Romberg,
onsdag 17.7 kl. 20 i Konserttältet.
Jazzvokalisten Sanna Ruohoniemi, en av den unga generationens
mest intressanta musikskapare vars två album har hyllats av kritiker
från Skandinavien till Australien,
torsdag 18.7 kl. 15.30 i Konserttältet.

“Hur mår demokratin i Finland?”
Måndag 15.7 kl. 16.00, plats: Mikaelsgården, Mikonkatu 20-22
Medverkande:
Sylvia Bjon, politikjournalist, Hufvudstadsbladet
Kimmo Grönlund, professor i statskunskap, Åbo Akademi
Anna-Maja Henriksson, partiordförande, SFP
Åsa von Schoultz, professor i allmän statslära, Helsingfors universitet
Moderator: Markus Österlund, folktingssekreterare

i samarbete med

Det här är Folktinget
Folktinget är ett samarbetsorgan över de politiska gränserna,
som verkar för de svenskspråkigas rättigheter i Finland.
Folktinget arbetar för att stärka det svenska språkets ställning
och för att skapa ett tolerant språkklimat. Verksamheten styrs av
lagen om Folktinget.

Med understöd av
Svenska Kulturfonden
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
Konstsamfundet
Svenska litteratursällskapet
Svenska Kulturfonden i Björneborg

