
 
 

Kulturarv utan Gränser är en svensk stiftelse som bildades 1995 med syfte att främja bevarande av såväl 
materiellt som immateriellt kulturarv i konfliktdrabbade områden. Organisationen har bidragit till försoning och 
stärkande av mänskliga rättigheter främst på Västra Balkan. 

Pressmeddelande 
20 maj 2015 
 
 
Syriska flyktingars sagor och legender i berättarföreställning 
 
Magiska kameler och svarta ankor, om att överlista lejon och om flickan som blev en hund… 
Berättarföreställningen är en del av projektet al-Hakawati som syftar till att bevara och förmedla 
Syriens mångtusenåriga berättartradition. Föreställningen går på turné i Sverige och kommer nu till 
Marabouparken i Sundbyberg. Föreställningen framförs på svenska och arabiska av professionella 
historieberättare från Fabula Storytelling och Hakaya. 
 
Tid: lördag 23 maj kl 14.00   
Var: Marabouparken, Löfströmvägen 8, Sundbyberg 
 
Kulturarv utan Gränsers projekt al-Hakawati – Historieberättaren, finansierat av Svenska 
PostkodLotteriet, har genomförts i den situation som Syrien och landets befolkning befinner sig i idag, 
med miljontals människor på flykt undan inbördeskrig och komplexa motsättningar. I den kontexten är 
det muntliga berättandet ett identitetsstärkande kulturarv som har stort värde för att ge individer som 
är på flykt från sitt hemland tillfälle att återknyta med en mer positiv del av sitt förflutna.  
 
- Det övergripande målet med projektet, är att levandegöra och förmedla inhämtat material från det 
traditionella syriska muntliga historieberättandet. Ett tydligt syfte är ökad kunskap om den egna 
historien och kulturell tillhörighet utan att förstärka olikheter. En förväntad effekt är ökad självkänsla 
och grundad identitet som i sig utgör en bra bas för att förstå och acceptera olikheter, säger Annika 
Magnusson, generalsekreterare på Kulturarv utan Gränser. 
 
Föreställningen (50 min) är öppen för allmänheten, kostnadsfri och vänder sig till alla från 8 år. 
En antologi med berättelserna på arabiska och engelska kommer att delas ut.  
 
Marabouparken Konsthall och Kulturarv utan Gränser hälsar pressen välkommen till föreställningen. 
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Lotta Bylander, koordinator   
Kulturarv utan Gränser   
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