VÄLKOMMEN TILL SKÖRDA! FITTJA OPEN 2012.
RESIDENCE BOTKYRKAS SKÖRDEFEST MED EXTRA ALLT.
DU SOM BOR I FITTJA ÄR INBJUDEN TILL
AFTERNOON STORY som äger rum i Residence
Botkyrkas lägenhet på Krögarvägen 26!
Som en uppstart till Fittja Open bjuder Ariel
Ruby och Asiya Wadud från San Fransisco in
boende i Fittja till att mötas över en fika och
utbyten av mattraditioner.
Kom förbi Krögarvägen 26 där även Open Café
byggs upp inför öppningshelgen!
Varje dag den 17–20/9 & 22-27/9 mellan kl. 15-18.
Varmt välkommen!

DET HÄR HÄNDER UNDER ÖPPNINGSHELGEN: LÖRDAG 22/9 KL 13-20 & SÖNDAG 23/9 KL 11-15
OPEN CAFÉ Krögarvägen 26
Lägenheten för Botkyrka Residence transformeras till ett café och en mötesplats för provsmakningar och
utbyten av berättelser rörande mat, seder och bruk. Slå dig ned i Caféet som byggts upp utanför lägenheten
och lär dig allt om kompostering. I och omkring Open Café visas verk av studenter från Kungl. Konsthögskolan.
SYMBIOLAB CRÉPESLOPP, Krögarvägen 22
Ett mobilt växthus och en crêpesvagn utforskar det ekologiska kretsloppet. Ta del i den interaktiva processen där du kan göra din egen juice, smaka på crêpes och låta fiskar mumsa på död hud från dina händer.
Ät och bli äten!
JUNIOR RESIDENCE, intill kolonilotterna mot Fittja Äng
För första gången tar barnen plats i Fittja Open, med verk skapade under ett fyradagars läger i augusti. Barn
är de bästa konstnärerna! Introduktion av konstverken på lördag 22/9 kl 14.00!
DREAMS’ TIME CAPSULE, Fittja Äng nedanför Mångkulturellt Centrum
Kom och bidra till en samling berättelser om drömmar! I en uppblåsbar kapsel samlas och arkiveras besökarnas berättelser om sina drömmar. I det undersökande projektet reser konstnären med kapseln runt till olika
platser på jorden och skapar ett ljudarkiv av drömberättelser. Projektet är ett samarbete med Arkitekturmuseet. Möt konstnären Eva Frappicini på söndag kl. 14.00!
DET HÄR HÄNDER OCKSÅ: IMMIGRANT GARDEN, intill kolonilotterna, MULTICULTURALISM IS DEAD, VIVA THE
MULTICULTURAL, Mångkulturellt Centrum, SATELLITSTADEN, runt om i Fittja, och mycket mycket mer. Följ
Fittja Opens skyltar som tar dig runt till de olika aktiviteterna och installationerna!
Besök även Botkyrka Konsthall i Tumba Centrum där utställningen DEN BLÅ PLANETEN - EN GRÖN UTSTÄLLNING visas, det är vernissage för IDA PETTERSSON - RESAN MOT MÅNENS BAKSIDA och bokrelease
för BOTKYRKASMYCKEN. För mer information, besök: www.botkyrkakonsthall.se

