Kultur til støtte for befolkningen i Gaza!
Tromsøs mange kunstnere og kulturarbeidere er rystet over det som skjer med
befolkningen i vår vennskapsby Gaza. Bildene som ryster en hel verden sitter fastspikret
på netthinnen. Kunstnere i Tromsø har mange ganger vist sin solidaritet med et prøvet
folk, og vår mann Mads Gilbert, har blitt en klar og uredd stemme, et symbol på vårt
vennskap. Det vi kan gjøre her oppe fra, er å vise vår solidaritet ved å invitere til og
samle folk i byen til et kulturelt mangfold hvor vi i fellesskap kan vise frem vår støtte til
befolkningen som nå lider enormt.
Viljen og ønsket om å vise denne støtten til ble etter helgen til en flodbølge, en sterk
front og vi føler virkelig at vi har velvilje og støtte fra en hel by når vi lørdag 10. Januar
kl 20 inviterer til stor kulturell markering på Kulturhuset i Tromsø.
Det var så mange kunstnere som umiddelbart sa ja til å delta i markeringen, at vi tidlig
måtte begrense forespørslene, og likevel har vi et fire timers langt samvær foran oss, på
to scener.
Krigen i Gaza går raskt, og det samme gjør planleggingen av arrangementet. Foreløpig er
følgende artister klar for begivenheten: Brit Eva Løkkemo, Ida Holten Worsøe, Maryon
Eilertsen, Bel Canto, Karlsøy Prestegård, Øystein Norvoll og Marit Sandvik, Inge Kolsvik,
tekster fra forfattere i Nordnorsk Forfatterlag (Liv Lundberg, Morten Wintervold, Endre
Lund Eriksen, Sylvi Inez Liljegren og Sigbjørn Skåden) Gerd Stamsø Munch, Kristian
Figenschow jr, June og Dagny, Pistol og Bart, Gaute Barlindhaug, Ola Rokkones med
DripP, Ragnar Olsen, elever fra Kongsbakkens danselinje, revyinnslag, Mimi Tamba og
Nina Rosenlund. Og det kan bli et par navn i tillegg. Konferansier er vår gode
Palestinavenn: Ingrid Evertsen, og hovedappellen skal selvsagt holdes av ordfører Arild
Hausberg. Også den nye direktøren for Fredsstudiet ved Universitetet, Tone Bleie, vil
holde en appell.
De som skal sørge for avviklingen har også stilt opp: Kristin Skiftun, Mette Marith Aspmo
holder styr på arrangementet, Jon Paulsen tar lyset, mens Ariel Sivertsen har lydansvar.
Og takk til Kulturhuset ved Nora Kiil som har stilt huset til disposisjon i solidaritetens
navn.
Vi ønsker at publikum virkelig skal få en helaften. På Lillescenen fra kl 20, på Verkstedet
fra kl. 22 og samvær på Kafe Sånn utover de sene timer. Det blir dans, revy, dikt, talekor,
masse sang og musikk i de fleste sjangre, og det blir anledning til å mingle i huset,
snakke sammen og være sammen i solidaritetens navn.
Gi din støtte til den hardt prøvede befolkning i Gaza
Kom på Kulturhuset lørdags kveld. Billetter på Billetten på Fokus.
Med solidarisk hilsen i arr gruppa
Maryon Eilertsen, Ariel Sivertsen, Jens Harald Eilertsen

