TORSDAGAR PÅ BÄCKBY
FÖRELÄSNINGAR, WORKSHOPS OCH SAMTAL
I BÄCKBYHUSET HÖSTEN 2020

Torsdag 17/9

Inte din baby - författarsamtal med Seluah Alsaati

I Seluah Alsaatis debutbok blir Samira förälskad i sin dream man,
man han visar sig vara både svartsjuk och kontrollerande. På författarsamtalet berättar Seluah om bakgrunden till Inte din baby, nämligen hennes egen kamp att lämna en destruktiv relation. En nyckel
är att värdera sig själv högre än nåt annat.
Torsdag 1/10

Vad brinner du för? - Samtal med Miriam Lundqvist

En berättelse och samtal om att hitta, gå in i och utvecklas genom
sin passion. Miriam tar med publiken i ett samtal om vikten av engagemang via sin egen livsresa och i sin roll som nationellt ansvarig för
ungdomskultur på stiftelsen Fryshuset.
Torsdag 15/10

Ur Dimman - Samtal med Mehdi Adnan Mossa

Mehdi Adnan Mossa driver projektet ”Ur dimman” som avser att
lyfta och inspirera folk att lämna det liv han lämnade, eller hjälpa
ungdomar att inte hamna där från första början. Mehdi var yrkeskriminell i totalt 15 år och de sista 7 åren var han gängmedlem. Han
använder dessa erfarenheter för att kunna hjälpa andra att vända sitt liv på samma sätt som han vände sitt. Mehdis mål är kunna
betala tillbaka till samhället och med en peson i taget hjälpa till att
förändra samhället till det bättre.
Torsdag 29/10

Föreläsning med Anna Melle

Anna Melle har en bred erfarenhet av det mångkulturella svenska
samhället och föreläser bl.a. om kulturmöten, kulturkrockar och
hedersrelaterat våld. Anna är även författare och givit ut ett flertal
böcker inom dessa områden.
Hon kommer att prata om utvecklingen och utmaningarna i mångkulturella bostadsområden med pågående integration och segregation.

Samtliga kvällar pågår kl. 18:00 - 20:30 		
Lokal: Bäckbyhuset, Välljärnsgatan 492 		

Föreläsningarna är gratis!
Vi bjuder på fika!

Västerås stad följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten kring offentliga evenemang.
Föreläsningarna kommer även att kunna ses digitalt.
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