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Vad kommer att hända på 
”Utställning For Fair Sex”?

– Under kreativa workshops 
i projektet Creativity For Fair 
Sex har många ungdomar ska-
pat konst på temat Fair Sex. 
Resultatet, som kommer att 
visas den här kvällen, består 
bland annat av målningar, 
streetart, textkonst och foton. 
Dessutom blir det liveframträ-
danden med musik, DJ:s och 
uppläsningar.

 
Vad är Realstars som står 
bakom projektet?

– Realstars är en ideell or-
ganisation som arbetar för ett 
Europa fritt från trafficking. 
Vi tar fasta på mänskliga rät-

tigheter och ledstjärnan Fair 
Sex, sex på lika villkor med 
ömsesidighet och respekt. Re-
alstars arbetar inom Sverige 
och Europa genom kampanjer 
och samarbeten där konst är 
en viktig del. Vi verkar för att 
fler länder inför en sexköps-
lag som är avgörande för att 
komma åt sexhandeln och den 
stora efterfrågan. Vi vill också 
kanalisera den opinion som 

finns mot sextrafficking i våra 
kampanjer för Fair Sex.

Varför är det viktigt att lyfta 
de här frågorna?

– Människohandel ökar 
och miljontals människor ut-
nyttjas som slavar. Den störs-
ta andelen är för sexuella 
ändamål, 76 procent. Han-
deln kränker grundläggande 
mänskliga rättigheter. Sveri-
ge är ett land som går i täten 
med en sexköpslag som är 
oerhört viktig att lyfta fram 
såväl i Sverige som i andra 
länder. Lagar bör också kom-
bineras med att vi diskuterar 
attityder om sex, jämställdhet 
och sexköp. Genom konst och 
kultur kan vi beröra, inspi-
rera och påverka andra att ta 
ställning.

 

UTSTÄLLNING FOR FAIR SEX
 q PÅ ONSDAG DEN 11 DEC, FRÅN KL 18, UNGDO-

MENS HUS 1200 KVADRAT, MANDOLINGATAN 47, 
VÄSTRA FRÖLUNDA

 q MER INFORMATION: WWW.REALSTARS.EU.

 

ANNONSER

Fredag 13 dec
LUCIATÅG FÖR FRI SCENKONST
Representanter för den fria scenkonsten i Göteborg i ett minst 
sagt speciellt luciatåg som även är en positiv manifestation för 
fri scenkonst. Arrangeras av Atalante och Cinnober Teater till-
sammans med Geigerfestivalen. Missa inte detta annorlunda, 
unika men viktiga inslag i Luciafirandet. 
 q  KL 17–19, FRÅN ATALANTE TILL CINNOBER TEATER
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”Genom konst och kultur kan vi påverka”
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… till Stefan Andersson, 
processledare för Creativ-
ity For Fair Sex, ett pro-
jekt anordnat av organi-
sationen Realstars som 
arrangerar Utställning For 
Fair Sex på onsdag.

NÅGON ANNANSTANS PÅ STAN...

Musik & klubb

Lördag 7 dec
KLUBB GET ON UP
Det är återigen dags för nu-
funk, beats, hip-hop, nu-dis-
co och moombahton i form av 
”Get on up!” som kör allt ifrån 
James Brown och Stevie Won-
der-bootlegs till Chromeo, Fat 
Boy Slim och Macklemore och 
Ryan Lewis.
 q KL 21–04, 80 KR, 20 ÅR, STICKY FINGERS TOP 

FLOOR, KASERNTORGET 7

ATTENTAT
Göteborgarnas alldeles egna 
Sex Pistols julstökar live. His-
toria skrivs på många sätt, det 
är första gången någonsin ett 
punkband spelar live mitt i sta-
dens största affärscentrum.
 q KL 16.15, NORDSTAN

HÅKAN HELLSTRÖM- 
EFTERFEST 2.0
Efterfest till konserten i Scandi-
navium. Håkan anses ofta låna 
från andra artister så vi bad tre 
artister att låna från Håkan, re-
sultatet hör du för första (och 
sista?) gången här.
 q KL 22–03, 100 KR, 18 ÅR, JAZZHUSET, ERIK 

DAHLBERGSGATAN 3

Tisdag 10 dec
KÖR OCH ORGEL I ADVENTSTID
En känsloladdad och mäktig 
stund med solocello, orgelmu-
sik och körsång. Studenter från 
kyrkomusik-, körledar- och or-
gelutbildningarna på HSM med-

verkar liksom skolans kammar-
kör och lärarna Gunno Palm-
quist, Joel Speerstra, Harro 
Ruijsenaars och Jan Yngwe.
 q KL 19, ÖRGRYTE NYA KYRKA, HERRGÅRDS-

GATAN 2

Onsdag 11 dec
UNCAS RYDÉN:  
ANOTHER SIDE OF CHRISTMAS
”En föreställning där jag i egen 
text och musik vill gestalta 
vad jag förknippar med julen: 
Frid, förväntan, hopp och gläd-
je, men också andäktighet och 
kontemplation.”
 q KL 19‚ 60 KR, THREE DOORS DELI, PRINSGA-

TAN 5

NORDISKA VISLINJEN
I vanlig ordning bjuder Kung-
älvs Nordiska vislinje på hös-
tens sista konsert. Med en stor 
blandning av äldre, nyare och 
egna visor i klädsamma arrang-
emang och stor spelglädje än-
trar morgondagens stjärnor 
scenen.
 q KL 19.30, 100 KR, KUSTENS HUS, TAUBEGA-

TAN 9

Torsdag 12 dec
JULJAZZ MED  
PEOPLE SWING ORCHESTRA 
People Swing Orchestra är ett 
gäng på nio musiker i 25-års ål-
dern som spelar svängig traditio-
nell jazzmusik i klassisk swing-
anda med massor av energi och 
lekfullhet. Och äntligen är det 

dags för bandet att spela juljazz.
 q KL 20, FRI ENTRÉ, CAFÉ HÄNGMATTAN, KARL 

JOHANSGATAN 16

LUCIAKONSERT  
MED KÖREN RÖSTRUM
Kören Röstrum  med Sami 
Yousri, sångsolist och Jonas 
Larsson, trumpetsolist. Piano: 
Eskil Persson. Luciatåg: El Sis-
tema, Vättnedalsskolan. Kollek-
ten kommer i år att gå till SOS 
Barnbyars verksamhet i Bolivia.
 q KL 19, FRI ENTRÉ, DOMKYRKAN, KYRKOGA-

TAN 28

Fredag 13 dec
LUCIA @ SWT
Enligt folktron var den 13 de-
cember en farlig natt eftersom 
många övernaturliga makter 
var i rörelse då. Vi på SWT gil-
lar all vidskeplighet kring Lu-
cia, vi är på så länge det van-
kas fest kan man lugnt säga, på 
vårt eget vis så klart med DJ:s 
på två dansgolv.
 q KL 22–03, 100 KR, 18 ÅR, RIO RIO, ROSEN-

LUNDSPLATSEN 1

T o m 21 dec
KAJAS OCH TETRAS 
MIDVINTERVAKA
Med saffransdoftande sånger 
och kanelkryddade låtar kokas 
en julebrygd i karibiska, nord-
iska, grekiska, arabiska och öst-
europeiska tongångar.
 q KL 19, 270 KR, TEATER AFTONSTJÄRNAN, 

PLÅTSLAGAREG. 2


