KULTUR FOR NATUR
En festival for naturen

«Plast, granulat og søppel kastes i naturen. Vannet drar det med
seg, sammen med veisalt og næringssalter og ender i havet. På
veien skader det planter, folk og dyr, før det ødelegger økologien i
havet. Bli med på å rydde, bli en hverdagshelt.»
Kl. 13:00 Åpning ved Helén Svensson, Naturvernforbundet i Groruddalen og
Søppelmann Jansson, søppelmann
Kl. 13:05 Konferansier Elfi Sverdrup, en av Norges rikeste stemmer med
fotfeste i norsk folkemusikk, kunsthåndverk og spennende utforskning av andre
sangtradisjoner. Hun sparker garantert fra (du ska’ke sove her!)
Kl. 13:15 Grefsenkollen i verden Magne Lindholm, forfatter, forlagsredaktør,
journalist, redaktør (NRK) og lærer ved Oslo Met, og en usedvanlig
kunnskapsrik forkjemper for blant annet bevaring av naturen i Grefsenkollen,
og husk! enhver kamp for bevaring av natur er alltid også stedegen
Kl. 13:30 Poesi Helge Haakenstad, forfatter, forstkandidat og skogpoet, med
mange års arbeide og turer i Oslos skoger og møter med skogfolk som han
forteller om i sine bøker om marka
Kl. 13:40 Konferansier
Kl. 13:45 Jazz og Jangel Tommy Stensrud, kulturarbeider siden 1977, musiker,
komponist, tekstforfatter, humorist, skuespiller og billedkunstner, på piano og
vokal, med sanne historier fra uvirkeligheten i 40-/50-talls jazzdrakt, med Tov
Ramstad, musiker, lyddesigner og komponist, på bass som bassjordkontakt
Kl. 14:15 Konferansier
Kl. 14:20 Plast i havet Dag Håvard Engebraaten, skuespiller med bakrunn bl.a.
fra improvisasjon, teatersport, TV og show, fremfører medstrøms fortellingen
om hvordan vi lager verdens største giftige suppe
pause
Kl. 15:25 Konferansier

Kl. 15:30 Poesi Levina Storåkern, folkemusiker, komponist, medlem i bandet
Ævestaden og poet på svensk i Norge, opererer både katastrofetanker og
ømtålelige emner i det mentale miljø
Kl. 15:50 Utviklingshjelp til jorbruk i Mosambik Karsten Gjefle, seniorrådgiver i
Norges Vel, en mann fra innsiden av en av Norges utadrettede virksomheter på
dette området og med synspunkter på hva som virker hvordan og ikke
Kl. 16:05 Konferansier
Kl. 16:10 Syriatripp fra Gamlebyen Rita Najar, rapartist og vaskeekte Oslojente
med røtter i Syria, om handling er viktigere enn ord, er ord handling i hip hop,
hun gir deg rap over fingrene og beats for feats
Kl. 16:50 Konferansier
Kl. 16:55 Den Iberiske halvøy brenner Elida Høeg, journalist bosatt i Barcelona
og musiker, ga ut boka «Håpet er i gatene. Historier fra Barcelona» i fjor og vil
fortelle om spansk miljøkamp i dagens klima
pause
Kl. 18:00 Den sanne historien om Sterke-Nils Lars Ove Seljestad, forfatter og
festivalskaper og -leder av Jernrosa politisk litteraturfestival i Odda, leser fra
gjennombruddsboka Blind, en folkelivsskildring
Kl. 18:30 Gråls kvartett består av Elias Wallumrød, gitar og vokal, Simen
Jakobsen Harstad, gitar, Tormod Dirdal, trommer, og vikar for dagen på bass
Sander Eilertsen. Orginalbassist er indisponert p.g.a. fingerskade etter en
alvorlig badminton-ulykke. Ryktene sier de går på Alladin oil og himlaga, og
shredder fortere enn din finans-onkels superbil
Kl. 19:10 Buttons & Strings Almir Meskovic, akkordeon og Daniel Lazar, fiolin
gjør sin egen tapning av folkemusikk fra Balkan, Norge og hvor de enn finner
inspirasjon. Se opp for danseføtter!
Lørdag 18.juni 2022 KL. 13 – 20
I hagen til Kafe Steinbra kulturgata Grorudveien 3-5
Ca 243 meter fra Grorud Senter og 181 m.o.h.
Arrangører:
Naturvernforbundet i Groruddalen, Steinbra Kultur, Søppelmann Jansson
I samarbeid med og støttet av:
Norges Naturvernforbund, Bydel Grorud, Kafe Steinbra, Steinhoggermuseet på Grorud, Fyrhuset
musikkverksted

