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Äntligen:

E-VISUM TILL INDIEN
Nu kan svenska medborgare ansöka om visum vid datorn hemma. Man behöver
inte gå någonstans och inte heller skicka sitt pass någonstans. Hela ansökningsproceduren görs online via en dator och man får svar inom 72 timmar. Bekräftelsen på e-visumet skriver man ut på sin egen skrivare och tar med sig på resan,
sedan får man själva visumet vid ankomst till Indien där man samtidigt genomgår
biometriska rutiner, (fingeravtryck och ansikts-scan). E-visum kan man ansöka
tidigast 34 dagar och senast 4 dagar innan avresa. Det kostar USD 60, gäller för
upp till 30 dagars vistelse från ankomstdatum och för inresa till 16 olika flygplatser: Ahmedabad, Amritsar, Bengaluru, Chennai, Cochin, Delhi, Gaya, Goa, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Trichy, Trivandrum och Varanasi. Det
gäller endast för turistvisum, kortvarig medicinsk behandling eller tillfälligt verksamhetsbesök och endast för "vanliga" pass, ej diplomatpass, specialpass etc. Man
kan bara resa in i Indien en gång, det finns inte multiple entry. Avgiften, US$
60/per person, betalas online med kredit/betalkort. Görs ingen betalning kommer
ansökan inte att bli behandlad. Avgiften är icke återbetalningsbar.
Passet måste vara giltigt i minst sex månader från ankomstdatum i Indien. Passet
måste även ha minst 2 tomma sidor för myndigheternas stämplar.
Internationella resenärer ska ha returbiljett eller biljett för vidare resa samt tillräckligt med pengar för att spendera under sin vistelse i Indien.
Innan du påbörjar ansökan online så se till att du har ett nytaget foto och kopia
på passet lagrat på din dator. Dessa ska nämligen laddas upp när du fyller i
ansökan. Fotografiet ska vara av typen "passfoto" där hela ansiktet syns, du har
ansiktet riktat rakt mot kameran och med vit bakgrund. Det ska vara i JPEG format och filstorleken 10KB-1MB. Fotosidan av passet som innehåller personuppgifter som namn, födelsedatum, nationalitet, utgångsdatum etc ska däremot vara i
PDF format och 10-300 KB. Enklast är att scanna uppslaget i passet och
spara/skicka till sig själv. Har du ingen scanner kan du fotografera uppslaget och
spara på datorn. För att sedan omvandla fotot till PDF får du kopiera in det i ett
Word dokument och välja "Spara som PDF". Ansökan kan komma att underkännas om det uppladdade dokumentet och fotografiet inte är klart och enligt specifikation. Har du tidigare visum till Indien i passet så ha det tillhanda då detta visumnummer efterfrågas under processen.
Här ansöker man om e-visum till Indien:

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html

1. Ansök online

2. Betala online

3. Ta emot
visumet online

4. Flyg till Indien
(kan ej göras online)

De som inte uppfyller kriterierna för e-visum, t.ex. om man vill stanna längre än
30 dagar, vill resa in i Indien flera gånger etc. skall ansöka på det gamla sättet på
adressen http://www.in.ckgs.se. Då måste man lämna in eller skicka in passet till
visumkontoret.

Svensk-Indiska Föreningen har börjat
sina höstaktiviteter:
Indiens ursprungsfolk - Adivasis.
Har du också läst New Delhi – Borås,
den osannolika berättelsen om indiern
som cyklade till kärleken i Sverige? Nu
får du träffa författaren Per J Andersson och huvudpersonen PK Mahanandia, i ett samtal om Indiens ursprungsfolk. Ett unikt tillfälle som
ordnas av Svensk-indiska föreningen i
samarbete med Etnografiska museet.
Plats: Etnografiska muséets hörsal,
Stockholm.
Tid: Onsdag 30 september kl 18.30
Pris: 50 kronor
Mänskliga rättigheter i Indien Författarsamtal med Parul Sharma
Möt Parul Sharma som berättar om sin
alldeles färska bok Mänskliga Rättigheter i Indien. Parul är människorättsjurist och har verkat i Sydasien i flera
år inom näringslivet och den offentliga
sektorn. Hon har skrivit tre böcker om
mänskliga rättigheter med fokus på
barns och kvinnors rättigheter.
Den här boken behandlar de mänskliga
rättigheterna i Indien ur två perspektiv:
Ett perspektiv där barns, kvinnors,
tiggares, bönders och den övriga befolkningens situation jämte miljöförhållanden beskrivs och diskuteras, och
ett ytterligare perspektiv som förhåller
sig till det gedigna förändringsarbete
som pågår inom alla dessa områden.
Samtidigt som investeringar och
outsourcing frodas i Indien finns svåra
frågor att hantera, som extrem fattigdom, svält, barnäktenskap samt diskriminering av flickebarn och kvinnor.
Vill man lära sig förstå mänskliga
rättigheter är Indien ett bra land att
börja studera.
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Per
Albin-rummet, vån 1
Tid: Onsdagen 7 oktober kl 18.15
ALLA ÄR VÄLKOMNA!

	
   Attacken i Mumbai 2008:

Gensvar:

LITE DETEKTIVARBETE

ARIER, STAMFOLK...

Detta är en sammanställning av en artikel i Hindustan Times (4 aug 2015) och
TV-programmet "Den amerikanske terroristen" som handlar om David Coleman
Headley och som sändes i SVT1 den 1 sept 2015. Artikeln i Hindustan Times
grundar sig på uppgifter av Mr Tariq Khosa, f.d. chef för Pakistans federala polis,
som har lett en undersökning av Mumbaiattackerna.

Detta med arier, invandring, stamfolk
och liknande är tydligen laddat på
många sätt. I Nyhetsbrev 1/2015 hade
vi en artikel med rubriken Arierna:
Vilka är de och varifrån kom de? Där
skrev vi att den gängse akademiska
teorin om arisk invandring till Indien
under tiden 1500 - 500 f.Kr ogillas av
många indier.

Attacken planerades och utfördes av Lashkar-e-Tayyiba (LeT) i Pakistan. De tre
centrala personerna var LeT-befälhavaren Sajid Mir, en nyckelfigur som tog hand
om utländska rekryter och som också var Hedleys handledare. Mir är dömd i sin
frånvaro i Frankrike, men beskyddas av ISI. Den andra personen var ISI-majoren
Iqbal, troligen ett alias. Han är efterlyst av Interpol, men man har ingen bild på
honom. Den tredje personen var David Coleman Hedley själv, som rekognoserade
grundligt i Mumbai före dåden. Han besökte alla målen, mätte upp färdvägarna
mellan dem och lade in GSM-koordinater. Hedley skrev separata rapporter till
Iqbal och Mir. Dessa tre personer, Sajid Mir, major Iqbal och David Coleman
Hedley var de som beslutade om attacken.
Terroristerna som skulle utföra dådet utbildades i LeT:s träningsläger i Thatta i
provinsen Sindh. Där utbildades de under ledning av Zarrar Shah, som var LeT:s
kommunikationschef. Ammunition och annan utrustning, som matchade den terroristerna hade, har påträffats där.
Terroristerna åkte ut från Karachi i en pakistansk båt för att kapa en indisk fiskebåt. De dödade besättningen, slängde liken överbord och fortsatte mot Mumbai.
Bytet av båt var nödvändigt för att undgå den indiska kustbevakningen. Den första
båten fördes tillbaka till Pakistan där den målades om och gömdes, men den hittades senare av Mr Khoslas mannar.
När terroristerna närmade sig Mumbai i den kapade båten, bytte de till en gummibåt och körde i land. Gummibåtens motor hade ett serienummer med vilket utredarna kunde konstatera att motorn importerats från Japan till Lahore och sedan
sålts vidare till en sportaffär i Karachi där en LeT-aktivist köpte den tillsammans
med gummibåten. Denne aktivist har senare gripits.
Zarrar Shah satte upp kontrollrummet i Karachi på andra våningen ovanför en
fiskeutrustningsbutik. Shah avlyssnades emellertid av britterna redan före dådet.
Detta medförde att britterna, till sin egen häpnad, upptäckte att de kunde följa vad
som hände i kontrollrummet i realtid via Zarrar Shahs dator medan dådet pågick.
Shah hade en Lenovo Laptop, Sajid Mir var chef i rummet. Uppgifterna går isär
om LeT-kommendanten Zakiur Rehman Lakhvi också var närvarande i rummet.
Om så var fallet var han högste befälhavare. Hedley var i sitt hem i Lahore, där
han fick ett SMS från Mir: "Sätt på TV:n!" I kontrollrummet följde man indiska
TV-sändningar på två TV-apparater.
Mr Khosa beklagar att rättegångarna mot de inblandade i Pakistan har kört fast.
Detta på grund av att man bytt ut domare, mördat en åklagare, vittnen som tagit
tillbaka sina vittnesmål och frisläppandet av Lakhvi. Eftersom man har en massa
inspelat material från kontrollrummet så vill både Indien, England och USA att
man skall jämföra rösterna med de åtalade och andra misstänkta, men pakistanierna vägrar att göra detta.
Attackerna i Mumbai började den 26 nov och avslutades den 29 nov 2008. De
riktade sig mot Taj Mahal Palace Hotel, Oberoi Trident Hotel, Chhatrapati Shivaji
järnvägsstation, Cama Hospital och Nariman House. 164 personer dog och minst
308 skadades.

Vi skrev också detta:
Men alla indier är tydligen inte motståndare till den gängse teorin om den
ariska invandringen. Chefsministern i
Bihar, Jitan Ram Manjhi, sade i ett tal
i november 2014 att "högkastiga människor är utlänningar och ättlingar till
arier, de har kommit hit utomlands
ifrån. Endast stambefolkningar och
daliter är inhemska." Detta ledde till
ett politiskt gräl.
Men även om teorin om den ariska
invandringen stämmer, och chefsminister Manjhi har rätt så långt, så
kan man därför inte säga att högkastiga är arier (och enligt honom
utlänningar) och daliter och stambefolkning icke-arier. Arier är nämligen
inte beteckningen på en ras eller folkgrupp, utan är en lingvistisk beteckning. De flesta nordindier inklusive
daliter (men i många fall inte stambefolkningar) talar ariska språk, därför
är de arier.
Detta att daliterna också är arier i den
mån de talar ariska språk är något som
inte föll några av deras svenska tillskyndare på läppen. En läsare anser
t.o.m. att konstaterandet är ett "attentat" mot daliterna.
Men så är det. Bengalis och bangladeshis är arier, däremot inte finnar,
ester eller ungrare. Det har ingenting
med utseendet att göra. Det har ännu
mindre med "finhet" eller politisk korrekthet att göra. Folk(slag) och språk är
två olika saker. Ett folk kan byta språk.
Ett exempel på detta är irländarna,
bland vilka det idag är ganska få som
talar gaeliska och numera ingen som
endast talar gaeliska.	
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Celebert besök:

INDIENS RIKSBANKSDIREKTÖR
Mr Raghuram Rajan, som är Governor
of Reserve Bank of India (RBI), d.v.s.
direktör för indiska riksbanken, besökte Sverige Det var ingalunda
Raghuram Rajans första besök i Sverige. Han studerade ett år på Handelshögskolan i Stockholm på 1990-talet.
Raghuram Rajan började med att tala
om de tre viktigaste faktorerna i Indiens ekonomi: Bytesbalansen, budgetunderskottet och inflationen. När den
internationella låne- och finanskrisen
härjade som värst var man rädd för att
världen, och även Indien, skulle gå in i
en depression. Man lyckades undvika
detta. I Indien stimulerade man ekonomin bl.a. genom att sänka räntan
trots att inflationen var relativt hög.
Man tog också kontroll över underskotten i bytesbalansen och budgeten.
Detta ledde till att tillväxten ökade.
Den nya regeringen lägger stor tonvikt
på tillväxt. Den ligger just nu på 7,6 %
på årsbasis och väntas stiga något nästa
år. Men det finns en del hinder för
tillväxtökningen. En är brist på ledigt
land. Om man vill bygga vägar (eller
bredda befintliga), bygga flygplatser,
kraftverk, gruvor eller industrier så
finns det nästan aldrig ledigt land.
Indien är tätbefolkat. Man måste flytta
på folk. Oavsett hur man gör detta får
det sociala konsekvenser. Även om
man ger dem som bor på landet i fråga
pengar så går de miste om den inkomst
som landet gav. Det finns olika lösningar på detta, t.ex. att de f.d. landägarna blir delägare i industrierna i
fråga och får del av vinsten alternativt
en årlig hyra för landet. Vid vägbyggen
kan man ge dem nya landområden

intill vägen så att kan öppna små restauranger, butiker och liknande. Alla
är egentligen överens om att lagen om
anskaffning av land måste reformeras.
Likaså om behovet av utbyggd infrastruktur och industrialisering. Men
svårigheten är att få till en lag som
fungerar och som är rättvis mot alla
parter.
Inflation är ett känsligt ämne i Indien,
där så många människor lever med små
marginaler. I Indien skiljer man mellan
den allmänna inflationen, inflation i
grossistledet och matinflation. Den
sistnämnda är politiskt mycket viktig
eftersom en stor del av befolkningen
spenderar c:a 60-80% av sina inkomster på mat. Subsidier till jordbruket,
minimipriser till jordbrukarna och
lönesättningen inom jordbruket påverkar omedelbart matinflationen. Hög
inflation lockar dem som kan att köpa
guld, vilket leder till ökad import av
guld. Detta har man stävjat med högre
tullar på guld. Detta minskade importen vilket bidrog att stabiliseras budgetunderskottet. Nu har RBI ett uttryckligt mandat att hålla inflationen
nere, det hade man inte tidigare.
Förtroende är mycket viktigt. Såväl
utländska som inhemska investerare
måste känna förtroende för den ekonomiska politiken i Indien, annars sker
inga investeringar. Här anser Raghuram Rajan att massmedia har ett visst
ansvar. Ibland höjer man Indien till
skyarna och säger bl.a. att Indien
kommer att gå om Kina. Sedan tvärvänder man och rackar ner på Indien
och skriver bara om problemen. Även
en stabil parlamentarisk situation är
viktig för förtroendet.

Infrastrukturen är också ett hinder.
Många projekt står stilla p.g.a. landfrågan, energibrist eller miljöproblem. Ett
annat område som måste reformeras är
arbetsrätten, men det är en delstatlig
fråga. Frågan om en allmän omsättningsskatt (GST) som skall ersätta de
många delstatliga skatterna ligger långt
framme, och kommer att gå igenom i
parlamentet snart.
Nu har man redan gett tillstånd till ett
antal nya banker. De flesta är nischbanker av olika slag, några är mer att
likna vid betalsystem. Även de statliga
bankerna skall reformeras med professionell ledning och ett löfte om att den
politiska inblandningen skall upphöra.
Den nya regeringen uppmuntrar folk
att skaffa sig bankkonton, eftersom
man planerar att minska de ofta komplicerade och svåradministrerade subsidierna och sociala hjälpprogrammen
för att i stället betala ut kontantbidrag
till de fattiga. Redan har 150 miljoner
bankkonton öppnats, fast c:a hälften är
än så länge passiva.
Även skattelagstiftningen måste ses
över. Här har Indien fått rykte om sig
att tillämpa retroaktiv skattelagstiftning. Detta stämmer inte enligt Raghuram Rajan, det enda företag som råkade ut för ett sådant krav är Vodafone. De har överklagat, och än så
länge har de inte betalat en rupie i
retroaktiv skatt, och dessutom fortsätter de att investera i Indien.
Vi indier är bra på att prata - men det
gäller också att verkställa det man
säger. Den nya regeringen har börjat
bra, avslutar Raghuram Rajan.
Se en annan presentation av Raghuram
Rajan i Nyhetsbrev 4/2013.

DHL:

VARNING FÖR URDÅLIG KURIRSERVICE
För några år sedan skickade en vän till Redaktören ett mindre paket med DHL från
Udaipur i Rajasthan till Stockholm. Det tog tre månader för paketet att komma
fram. De sista tre veckorna gick åt till att få paketet från DHL:s terminal i Stockholmsområdet till Engelbrektsgatan, där Empatum har sitt kontor. Redaktören
lyckades lista ut att paketet låg i terminalen, men då han kontaktade DHL bemöttes
han mycket nonchalant på gränsen till oförskämt.
Ett annat paket skickades med DHL från Jodhpur den 19 augusti och anlände först
den 9 september.
Ett tredje skickades med DHL den 1 september och har fortfarande då detta skrivs,
den 16 september, inte hörts av.
Detta är de tre paket som har skickats till redaktören från Indien, och alla har miss-

	
   lyckats. Det är 100%! Paket från Indien till Sverige är uppenbarligen inte DHL:s
starka sida.	
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LAND ORDINANCE BILLS
KULTURELLA FÖLJDER
Livet i städerna är inte helt fritt från
kastregler, men det är ändå omöjligt att
fråga efter kyparens kast i en restaurang eller medpassagerarnas som man
trängs med på pendeltåget eller tunnelbanan.
I USA hade endast 15% av familjerna
vattentoaletter vid förra sekelskiftet,
jämfört med 99% på 1970-talet. Men
varför har inte alla välbeställda jordägare i Uttar Pradesh vattentoaletter,
trots att de har råd? Därför att i byarna
säger renhetsreglerna att toaletten skall
vara utanför hemmet, och att den skall
tömmas av oberörbara latrintömmare.
Arbete, kast och renhet hör ihop i det
fredliga bylivet, opåverkat av ekonomisk framgång.
Jordreformerna i Indien innebar ofta att
land tilldelades brukaren men inte
lantarbetaren. Brukaren var ofta shudra
medan lantarbetaren var dalit. Shudras
blev därmed en jordägande maktfaktor
i många byar. Daliternas beroende av
shudras för arbete gör deras kamp för
förbättrade villkor svår. Bykulturen
vilar på innehav av land. Denna bykultur hyllades av Mahatma Gandhi, även
om han ville bekämpa dess avarter.
Bykulturen fördömdes däremot av Dr.
B.R. Ambedkar som kallade den inskränkt, trångsynt, odemokratisk och
gruppegoistisk.
I dagens Indien är innehav av land en
viktig resurs, bl.a. för att få lån, subsidier till gödsel, elektricitet, diesel,
jordbruksutrustning och återkommande
skuldavskrivningar. Allt detta och den
inkomst man får av skördar är skattefritt. Landinnehav markerar också
makt och prestige. Ju mer land brudgummens familj äger desto mer hemgift måste brudens familj betala. Fortfarande tillhandahåller 80 % av Indiens
daliter billig och ineffektiv arbetskraft
åt jordägare.
Men även här sker förändringar, om än
i långsam takt. Urbanisering, monetarisering, fler arbetstillfällen på landsbygden utanför jordbrukssektorn har
gynnat daliterna.

Jordägarna har i regel blivit bra kompenserade vid tvångsinlösen av land, i
motsats till stambefolkningar, dels
beroende på att de senare har svag
förmåga att föra sin talan samt att de ej
	
   är formella ägare till det land eller de
skogar de livnär sig av.

Institution i förändring:

INDISKA ÄKTENSKAP
Indiska äktenskap och indiers kärleksliv är ju ämnen som intresserar Nyhetsbrevets redaktör. I tidskriften Economist (September 5, 2015) finns en artikel om just
detta. Underrubriken är "Fler och fler indier väljer själva sin make". Artikeln konstaterar att äktenskap är viktigt i alla samhällen, men särskilt mycket i Indien, se
bara på de påkostade bröllopen och de överdådiga gåvorna. I boken We are like
that only (se recension i Nyhetsbrev 3/2015) säger författaren att "vi indier är
besatta av äktenskap och spädbarn" vilket enligt henne beror på den gamla föreställningen om att de döda förfädernas själar står i kö för att återfödas i sina
"gamla" familjer. Denna föreställning finns knappast längre, men attityden till
äktenskap som den en gång gav upphov till, finns kvar.
Economist konstaterar att nästan alla indiska kvinnor gifter sig senast i övre 20årsåldern, drygt 90% gifter sig inom sin större kastgrupp (d.v.s. parterna kan höra
till olika men näraliggande underkaster).
Men ändå sker det förändringar. Tidigare var det föräldrarna och ibland äldre
syskon som hittade tänkbara partners, dessa kunde säga ja eller inlägga sitt veto.
Idag är det parterna själva som hittar varandra och föräldrarna kan säga ja eller
inlägga sitt veto. Äktenskap är fortfarande en familjeangelägenhet, där har ingen
förändring skett.
Hela 73% av dem som
annonserar på äktenskapssajten Shaadi.com annonserar sig själva. Shaadi.com och andra liknande sajter, som man
även kan se i mobiltelefonen, har ändrat "jakten" på
äktenskapspartners.
Hugade ungdomar kan forska
där utan att föräldrar eller
andra släktingar känner till
det. Där och på sociala
sajter som Facebook kan
de tala, chatta och titta på
varandra.
En annan tendens är att
kast minskar i betydelse.
Blandkastäktenskap blir vanligare, ehuru de fortfarande är ovanliga. Faktorer som
arbete, inkomst etc blir viktigare.
En viktig faktor som i viss mån bromsar utvecklingen är att föräldrar till söner
förväntar sig att bo tillsammans med en av dem och deras fru och barn när de blir
gamla. Föräldrarna vill ha en svärdotter som kan laga mat, sköta ett hem och ta
hand om gamla. Men även detta börjar sakta ge vika till förmån för en svärdotter
som tjänar pengar. År 2005 bodde 83 % av kvinnor över 60 års ålder tillsammans
med en son, år 2012 var siffran 77 %. Fortfarande många, men tendensen är klar.
Se även de två bokrecensionerna om det indiska äktenskapet i Nyhetsbrev 2/2010.
Om jordbruksland omvandlas till jndustritomter eller till andra icke-agrara ändamål
innebär det dels fler arbetstillfällen med högre produktivitet, en ökad monetarisering av Indiens ekonomi, en större frihet för dem som tidigare livnärde sig av jordbruket, särskilt för daliterna. Men det innebär också att de lokala eliterna, jordägarna, mister sin traditionella position som lokala bossar. Byns sedvänjor och kastregler med tillhörande diskriminering, försvagas. Om indiska regeringen får igenom
sin nya lag om expropriering av mark så kommer denna effekt att förstärkas. Detta
beklagas av många jordägare, men även av dem som skönmålar livet i Indiens
byar. Dr. B.R. Ambedkar hörde inte till dem.
Fritt efter en artikel i The Hindu den 18 mars 2015 av Suryakant Waghmore, Associate Professor vid Tata Institute of Social Sciences, Mumbai.

	
  

Diwalifest 24 oktober 2015
Svensk-Indiska Föreningen inbjuder till sedvanligt Diwalifirande.
Ni är välkomna att ta med vänner och bekanta!
Diwali, ljusets högtid, är en av Indiens största högtider. Den symboliserar godhetens seger
över det onda och ljusets över mörkret. I Indien träffas familj och vänner för att fira denna
högtid tillsammans. Liksom tidigare år firar vi Diwali tillsammans i föreningen och vi skulle
uppskatta om du vill fira med oss!
Lördagen den 24 oktober kl 18.30
Clarion Hotel, Ringvägen 98, Stockholm (T-bana Skanstull)
PROGRAM
Välkomstdrink med tilltugg, mingel
Indisk dans/ Maria Bharadwaj med grupp
Indisk Buffé med 1 glas vin inkluderat i priset
Lotteri med fina vinster
PRIS: 495 Kr per person
ANMÄLAN: Välkommen med din anmälan senast den 7 oktober. Du anmäler dig genom att
betala till Plusgiro 35 57 39-4, Svensk-Indiska Föreningen. Vänligen uppge namn på alla
deltagare inbetalningen avser samt din e-mailadress. Du får ett mail som bekräftar inbetalningen och därmed biljett/er till festen. Vid frågor kontakta mohinder.sif@gmail.com
Varmt välkomna!
www.svenskindiska.se
SKALL DU BARA RESA TILL DELHI?

OK. DU BEHÖVER INTE FLYGA MED OSS OM DU INTE VILL! *
Men skall du resa någon annanstans, t.ex.
Amritsar, Ahmedabad, Mumbai, Goa, Kolkata,
Hyderabad, Bangalore, Thiruvananthapuram, Kochi, Chennai
och Kozhikode samt Kathmandu eller Colombo.

DÅ SKALL DU FLYGA MED OSS!
Endast ett byte från Sverige! Du kan flyga ut till en ort och tillbaka från en annan.

Vi är bäst - men inte dyra!	
  	
  

	
  

www.qatarairways.com

Tel 08-402 00 80	
  

*) Fast det är klart: vill du resa en måndag,onsdag, fredag eller söndag så bör du flyga med oss!

	
  

Stockholm Sangeet Conference 2015
nionde upplagan
Söndag 4e oktober 15.30-20.00: Konsert
Musikaliska, Nybrokajen 11, Stockholm
Entré 260 kr, studenter/pensionärer 190 kr. Biljetter: www.musikaliska.com
Måndag 5e oktober: Workshops
13:30 - 17:00 Dansworkshop och panelsamtal med Pauline Reibell, Revanta Sarabhai m fl.
Musikaliska, Nybrokajen 11. Föranmälan till: movementinexile@farhang.nu. Fri entré.
16:00 - 18:00: Musikworkshop med Dr Soma Ghosh, 19.00 - 21.00: Open stage,
Stallet, Stallgatan 6. www.stallet.st. Fri entré.
Stockholm Sangeet Conference är Sveriges största festival för enbart indisk klassisk musik och
dans. Varje år presenterar SSC ett urval av de mest spännande internationella och
Sverigebaserade artisterna inom genren idag. Mat och dryck kommer finnas tillgängligt i pauserna
under konsertdagen. Hjärtligt välkommna!
/SSC

Mer information och program: www.stockholmsangeet.se

2015 års artister:
Ustad Shujaat Hussain Khan är en av de främsta nordindiska klassiska musikerna i sin
generation. Han hör till Imdad Khan gharana, en sitartradition känd för att på instrumentet återge
den indiska klassiska sångens alla subtiliteter. Han är son och musikalisk arvtagare till den store
sitarmästaren Ustad Vilayat Khan, en ikon inom indisk klassisk musik. Shujaat Khan
ackompagneras på tabla av Frankrikebaserade Nihar Mehta, en av de mest eftersökta
tablaspelarna bland internationellt turnerande musiker idag.
Dr. Soma Ghosh är adoptivdotter och musikalisk arvtagare till den legendariske Bismillah Khan.
Soma Ghosh är djupt rotad i den nordindiska klassiska musiken men har också specialiserat sig
på den särpräglade folkliga sångtraditionen från Varanasi såsom thumri, chaiti, hori, ghazal och
bhajan.Hon kommer ackompagneras av Dnyaneshwar Sonawane - harmonium, Pradip Ghosh tabla, pakhawaj mm, Krishna Mohan - shankh, ghungroo, chanda, madal, m m och Sandeep
Mishra - sarangi. Med henne framträder också den unga kathakdansaren Rishika Mishra,
uppmärksammad bl a för sin fenomenala kontroll över dansens matematiska aspekter.
Revanta Sarabhai tar avstamp i den traditionella dansen bharatanatyam och med hjälp av
kampsport och performance söker han en fördjupad och innovativ danskonst som står i samklang
med vårt samhälle och vår samtid. Hans dansverk har visats på en rad olika internationella
festivaler och scener. Revantas meddansare i den nya koreografin Out of Bounds är Pooja
Purohit som har arbetat med en mängd internationella koreografer och också utvecklat den
klassiska indiska dansen mot modern dans.
Pauline Rebell från Frankrike utövar bharatanatyam, en dans född i södra Indiens tempel för över
2000 år sen och nritya ganga, en kombination av nordindiska och sydindiska stilar. Pauline är
utbildad av bl a guru Sucheta Chapekar och har arbetat med kompanier som MAMU theatre i
Tyskland (Butô), ANGIKA och ATMA dance company och Midnight tango i London.vHon
ackompanjeras av Stian Grimstad -sitar, K.G. Westman -sitar and Hugo Widén -tabla.
Stockholm Sangeet Conference 2015 arrangeras av Stockholm Sangeet i samarbete med Länsmusiken i
Stockholm/Musikaliska, Farhang Förening, Movement in Exile och Search Indie med stöd av Kulturrådet,
Stockholms Stads Kulturförvaltning, Indian Council of Cultural Relations och Best Western Hotel.
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