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viisende kl 19.30. Spraket iir 
svenska. 
• STIG SYNNERGREN talar om 
viirldsfragorna och de olika reli
gionema i Matteus kyrksal, Va
nadisviigen 35, kl19. Operasang
erskan Inger Blom iir musikgiist. 
Programledare iir prosten Kari
Manfred Olsson. 

Litteratur 
•ANNA-LISA BACKMAN, med
arbetare i DN, liiser ursina boc
ker "Skogsluvan" och "De vita 
vargarna" pa. Forjattarnas bpk
handel, S:t Eriksgatan 8, kl 19. 
Hón beriittar ocksa kring sitt 
fOrfattarskap. · 
• ARABISK litteriir afton i Kul
turhusets liisesalong kl 18.30. 
Uppliisningssprak: arabiska och 
svenska. 1 samarrangemang med 
Invandrarnas Kultut·centrum. 
• 1 KILEN, Kulturhuset, anord
nas ett litteriirt program av In
vandramas Kulturcentrum kl 
18.30. 1 anslutning till Invand
rarlitteraturens festival. 

Musik 
• YURI AHRONOVITCH dirige
rar Filharmonikema i Konsert
husets stora sal kl 19.30. Musik 
av Stravinsky, Debussy och Ro
senberg m fl. 
• TORVALD TORÉN spelar or
gelmusik i Hedvig Eleonora kyr
ka kl12.15. 
• PROGRAMCAFÉ i Marie
bergsgarden, ~elanders viig 8 
(invid S:t Gorans kyrka) kl 19. 
Servering av kaffe med brod, un
derhallning av Vi Tre, dvs Cecilie 
Ossbahr, Bjorn Arnberg och 
Louis Gosztonyi som sjunger, 
spelar och spexar. Entréavgif_t. 
• MUSIK- och TEATERCAFE pa 
Stockholmshuset, Gotgatan 26, 
kl 19.30. Medverkande artister: 
Jan Hammarlund, Riinnstensre
vyn och Tre Murvlar. · 
• LENNART WESTMAN spelar 
och sjunger pa svenska, franska 
och spanska pa El1'abano, Bon
degatan 1 D, kl 20.30. 
• RAIMOND BJORLING sjunger 
sanger av kiinda och okiinda 
kompositorer i S:t Goransva; 
ningen, Forsamlingshuset, Arbe
targatan 21, kl 13. Vid pianot 
Karl-Erik Eriksson. 
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· ar ocksA-en atmosfar' av pseu
do-Tusen och en natt over den 
varld som pojken Lukas rakar 
in i, da han av en marknads
gycklare far ansiktet nersankt i 
en vattengryta. 

Han finner. sig vara kung o ver 
riket Abadan, uppfyllare av ast
rologiska profetior, foremal for 
prunkande vackerprat, och en 
bricka i ett elakt politiskt spel. 
Detta spel bedrivs av storvisi-

Hans andra liV,Slfroligt odi 
spannande och tragiskt och far
ligt och lyckligt, tar slut just in
nan boken (en av Lloyd Alexan
ders basta) tar slut. Hans tredje 
liv, ytligt sett ett misslyckande, 
tar sin borjan. Men han ar vid 
gott mod, him har hopp om att 
fa aterse Nur-Jehan, eller i var
je fall "nagon som liknar hen
ne". 

IRMELIN SANDMAN LILIUS 

mskoTOC~tmtiFIU~ett omtycKt 
motiv i barnboken. I Marita 
Lindqvists Marielle och Mada
me (Bonniers, ill. Margareta 
Nordqvist) ar detta huvudtemat. 
Madame ar deis huvudrollen i 
en pjas som skall spelas i Ma
rielles'klass, och deis en gam
ma! dam som flickan kolliderar 
med i ett gathorn pa vag hem 
fran skolan, i upprorsstamning 
for att hon in te fatt huvudrollen. 

~~q Barnenss8ng 
~ omChile 
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stalt. Dar finns savitt jag for 
beriittelsens karna. For mi 
den frammande. Och vad si 
den ett barn om livet i tsarr 
land jamfOrt med verklighe 
dag? 

Lite mer av verklighet 
lite mindre operettglans 
hade beriittelsen blivit me 
en ganska osannolik baga te 
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Jag mas te vara den biis 
ta 
av alla i vdr skola 
i hemmet o eh kvartere~ 
sd segrar det nya livet 
Barnen frdn Chile ko 
hor ---
vi vdrt basta gor · 
For Salvador Alleríi 
sjungerjag 
de finaste visorna. 
till hans minite plocka 
jag 
de vackraste blomm01 
na 

Sa sjuuger ungdomarna 
gruppen "Victor Jaras barn 
under triiningen till en helaJ 
ton med sang, musik och dan 
fran Chile pa Sodra teate~ 
tisdagen den 16 november ~ 
19.30. Intiikterna gar till nod 
stiillda barn i Chile. 

Gruppen bildades ar 1975 a 
musikliiraren Mariella Ferre1 
ra, som ocksa var arbetska 
rat med Chiles kiinde si'mga~ 
Victor Jara. Ungdomarna triil 
fas varje vecka i Bergsham 
kyrka och uppriittpiU!er pa S 
siitt kontakten med hemla~ 
dets kultur. 

- Vi skall framfora dans€ 
och sanger, lite fran norra od 
lite fran sodra men mest fri'l 
centrala Chile, siiger Marielll 
Men ocksa musik som spegl 
barnens verklighet hiir i SvÉ 
rige. Liksom ett par hJ 
svenska sanger. 

- Vi tiinker pa att barne 
en gang skall aterviinda 
och da kunna ta med sig 
svensk kultur tillbaka. 
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