
Varmt välkommen till den 
konstnärliga stadsvandringen 
Norsborg 145. Arbetet är en del 
av ett större community verk 
som bygger på berättelser om 
och från området. Hela 
processen och kärnan i arbetet 
vilar på människors 
engagemang och till förmågan 
att gestalta historier som 
omger oss. All produktion har 
därför tagit form på plats av de 
boende, vilket även är en 
grundläggande förutsättning 
inom ramen för community 
konsten.

Botkyrka Community Teater & Dans och Community konst

Community konsten bygger på iden om att gestalta människors liv 
och berättelser i ett konstnärligt sammanhang. Man vill synliggöra 
röster, livshistorier och människors verklighet som vanligtvis inte 
hörs i storsamhället. Grunden för mycket av Botkyrka Community 
Teater & Dans arbete bygger på Augusto Boals tankar i en 
latinamerikansk kontext. Numera är konstformen spridd över nästan 
hela världen och har även börjat sätta avtryck i Sverige. Botkyrka 
Community Teater & Dans har sedan 2008 arbetet med olika projekt 
i Botkyrka, Norrsundet och Stockholm Stad. 

Tack till Kulturrådet, Botkyrkabyggen och Botkyrka Kommun

Konstnärlig 
stadsvandring
Berättelser  i varje gathörn
Under processen har det visat sig att magin i Norsborg till stor del 
vilar på- ordet. Det skrivna och lästa. I form av poesi, litteratur och 
musik.

Stationer och möten
Genom möten kommer du ta del av historier från området. 
Förhoppningen är att du känner styrkan i orden och att mötet blir till 
gåvor som du tar med dig hem.

Vardagsmagi: en promenad genom dåtid, nutid och framtid
Det gamla uttrycket: ”Två ting kan inte uppta samma plats vid 
samma tidpunkt” är tänkvärt och vi fortsätter... ”men i våra kroppar 
och själar bär vi minnet av dåtiden, nutiden och framtiden”.

I processen att skapa detta arbete har vi varit flera personer 
som på olika sätt stöttat och samlat in material. En målsättning 
var att träffa 10 nya personer i veckan mellan januari och 
september. Tillvägagångssättet var både genom formella som 
informella kanaler. En del grupper närmade vi oss genom att 
arrangerar workshops och andra helt slumpartat på gatan, i 
mataffären på tunnelbanan etc. I boken, som kommer i 
december, om den konstnärliga processen kring detta arbete 
får du veta mer om hur, var, när och varför? Aktuell info 
kommer finnas på hemsidan!
www.botkyrkacommunityteater.org

Balsam Karam/ textledare ”tillbaka till framtiden”
Alexander Kurlansky/ granskning av foto material
Francisca Beckert/ deltagande process
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Startar vid spärrarna tunnelbanestationen 
Norsborg/ Fri entre Vi ses där!

datum plats Tid

NORSBORG 145 är namnet på ett konstnärlig arbete som startade under januari 2011. Området har postnummer 145 
och står därför som symbol för vår födelseplats, vår utgångspunkt. 1975 då tunnelbanans röda linje stod klar och 
stadsdelen Norsborg var färdigbyggd- flyttade några av oss in, andra tog sina första andetag här medan en del snabbt 
flyttade vidare. Den här stadsvandringen bygger därför på berättelser om och av människor från Norsborg. Vi kommer 
under ca 1,5 timme röra oss mellan olika platser/ stationer och träffa människor som på olika sätt tar oss med in i nya 
världar. 

Varmt Välkommen!
Lördagen den 24 september kl 14
Vi möts vid spärrarna Norsborgs tunnelbanestation

Botkyrka Community Teater & Dans        

hemsida: ww.botkyrkacommunityteater.org

Adam Kanyama                      Emma Ikekwe

Lokala projektledare
Adam och Emma är uppväxta och bosatta i Norsborg. De har i flera 
månader engagerat sig i arbetet kring stadsvandringen och 
ansvarar för varsin station i projektet men har även haft till uppgift 
att engagera människor i sitt område att delta i processen. Vi har 
träffats regelbundet: pratar och reflekterar kring olika uttryck-  men 
även diskuterat den stigmatiserade bild som präglar området och 
vilka konsekvenser detta får för samhället. Arbetet för Emma och 
Adam, i egenskap av, lokala projektledarna har därför varit 
dubbelbottnad och krävt både kreativ förmåga som medvetenhet 
om sin samtid och historia. Något som både Adam och Emma i hög 
grad besitter.

http://www.botkyrkacommunityteater.org
http://www.botkyrkacommunityteater.org



