LETTLANDSVECKAN
LIMMARED 25 OKTOBER - 3 NOVEMBER

Sedan 1997 har Nätverk Sverige Lettland med ett stort hjärta och entreprenörskap byggt upp en verksamhet i syfte att stärka samarbetet mellan våra länder.
Lettlansveckan är nästa steg att utveckla och öka våra kulturella, sociala och
näringslivskontakter.
Nätverk Sverige-Lettland, Glasets Hus, Tranemo kommun och Gratistidningen
STT inbjuder dig till en spännande, lustfylld och smakrik upplevelse i Limmared.

UTSTÄLLNING

LETTISKA
FOLKDRÄKTER
Lettiskt Folkdräktcenter, ”Sena Klets” grundades 1991 av etnologen Maruta Grasmane,
lektor vid Riga Konsthögskola (1976-1997)
och Lettlands universitet (1988-1993). Under
årens lopp har, under ledning av kostymforskare M. Grasmane, Lettlands kulturella
och historiska arv studerats och en unik
samling av mer än 40 traditionella dräkter
från olika lettiska regioner har skapats.

LÄCKER
LETTISK
BUFFÉ BOKA NU!
Restaurangskolan i
Riga dukar upp en
buffé du aldrig skådat.
Passa på att avnjuta
en härlig måltid med
Lettisk Koklemusik.
Förbokas på
tel. 0325-66 00 60 eller
info@glasetshuslimmared.se.se

GLASBLÅSARE GÄSTBLÅSER
PÅ GLASETS HUS
Dunovglass grundades 2004. Bolagets grundare
och kreativa initiativtagare är Juris Dunovskis.
Juris Dunovskis har lärt sig konsten handblåsa
glas i USA. Efter att ha återvänt till Jurmala, Lettland, 2007 blev det egen design och till-verkning i
egen studio och produktionen av dekorativa glas.

KONSERT
Kokleensamblen Austrina
inbjuder till en magnifik konsert
på Glasets hus 26/10 kl. 15.00
Konsert Dannike Kyrka
27/10 kl 18.00.

LETTLANDSVECKAN

LIMMARED 25 OKTOBER - 3 NOVEMBER
Fredag 25 oktober

Inviging av Lettlandveckan och
Invigning utställningarna Lettiska Folkdräkter
och Lettland tillbaka till Europa.

Lördag 26 oktober

Allmänheten välkommen!
11.30, 13.00 och 14.30
Lettisk Buffé - Upplev Lettland nationalrätter.
Förbokas på tel. 0325-66 00 60, info@glasetshuslimmared.se

Söndag 27 oktober

Konsert av Kokleensamblen Austrina
Glasets Hus, Limmared kl. 15.00

Tisdag 29 oktober

Företagsfrukost och näringslivsdag på Glasets Hus

Onsdag 30 oktober

Lärarkonferens med lärare från hela Västsverige
besöker occupationsmuséet utställning.

Torsdag 31 oktober

Nätverk Sverige Lettland

Lördag 2 november Exilletternas dag - Besöker Glasets Hus och håller föredrag.
Söndag 3 november Avslutning

Letonia:

el retorno a Europa de la ocupación a la libertad
Latvija
atgriezusies Eiropā:
no okupācijas
līdz brīvībai
La Lettonie
revient en Europe:
de l’occupation
à la liberté

Museo de la Ocupación de Letonia en Riga
Latvijas Okupācijas muzejs Rīgā
Musée de l’Occupation de la Lettonie, à Riga
The Museum of the Occupation of Latvia in Rīga

Latvia
Returns to Europe:
from Occupation
to Freedom

UTSTÄLLNING OCKUPATIONSMUSEET RIGA
”LETTLAND TILLBAKA TILL EUROPA”
Utställningen berättar om Lettland under nittonhundratalet - från ett
halvt sekel av ockupation och isolering, till självständighet och tillhörighet till Europa genom förnyelse av suveränitet. Utställningens fokus är
Introducción:
två totalitära makters ockupation och förtryck av Lettland 1940-1991.
Den invecklade och ofta förvridna historia om denna period måste långsamt återberättas för att kunna förstås. Utställningen har sammanställts
av Lettlands Ockupationsmuseum i Riga. Museet fungerar som ett centrum för dokumentation, forskning och utbildning om denna period. Den
är också ett minnesmärke över alla offer för de nazistiska och sovjetiska
Priekšvārds
regimerna. Som en följd av pakten mellan Hitler och Stalin den 23 augusti
1939 förlorade de baltiska staterna sin suveränitet och i juni 1940 ockuperades de av Sovjetunionens socialistiska republikers armé (USSR eller
Sovjetunionen). Detta var inledningen av Lettlands isolering från Europa,
Introduction
vilken varade fram till 1991.
La exposición cuenta la historia de Letonia a través del siglo XX – la independencia e incorporación
del país a la comunidad de naciones europeas, la ocupación y aislamiento durante medio siglo y, finalmente,
el restablecimiento de la soberanía y el retorno al seno de países europeos. El tema central es la ocupación
por dos potencias totalitarias y los largos años de opresión. Se trata de desentrañar e interpretar los
complejos sucesos de esta época, que frecuentemente han sido distorsionados.
La exposición ha sido preparada por el Museo de Ocupación de Letonia, en Riga. El museo es un
centro de documentación e investigación de los años de ocupación y de las consecuencias acarreadas por
los mismos. El museo es también un memorial a todas las víctimas de los terrores soviético y nacista.
A consecuencia del pacto firmado por Hitler y Stalin el 23 de agosto de 1939, los Países Bálticos
perdieron su independencia y fueron ocupados por el ejército de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) en junio de 1940. A partir de ese momento comienza el aislamiento de Letonia del
resto de Europa, que ha de durar hasta el año 1991.

Izstāde stāsta par Latviju 20. gadsimtā – par neatkarību un piederību Eiropas valstu saimei,
pusgadsimtu ilgu okupāciju un izolāciju, suverenitātes atjaunošanu un atgriešanos Eiropas kopībā.
Centrālā tēma ir divu totalitāro varu okupācijā un apspiestībā izciestie gadi. Sarežģītā un daudzkārt
sagrozītā šī perioda vēsture pamazām tiek atšķetināta un izprasta.
Izstādi sagatavojis Latvijas Okupācijas muzejs Rīgā. Muzejs pētī un dokumentē okupācijas gadus un
to sekas Latvijā. Muzejs ir arī piemiņas vieta visiem komunistu un nacistu terora upuriem.
Hitlera un Staļina 1939. gada 23. augustā slēgtā savstarpējā līguma rezultātā Baltijas valstis zaudēja
suverenitāti un 1940. gada jūnijā tās okupēja Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS jeb
Padomju Savienības) karaspēks. Ar to sākās Latvijas izolācija no Eiropas; tā turpinājās līdz 1991. gadam.
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Europa al comienzo de la Primera Guerra Mundial
Eiropa pirms Pirmā pasaules kara
Museo de la Ocupación de Letonia
L’Europe avant la Grande guerre
Europe before World War I

Cette exposition relate l’histoire de la Lettonie au vingtième siècle. Entre 1918 et 1991, la boucle est
bouclée: d’abord état indépendant, membre de la famille européenne, la Lettonie a connu l’occupation
et l’isolement pendant des dizaines d’années avant de voir sa souveraineté restaurée et d’être accueillie à
nouveau au sein de la communauté européenne.
L’exposition se concentre sur la période tragique de 1939 à 1991 – des années d’occupation et de
répression sous deux puissances totalitaires. Ce n’est que peu à peu que l’histoire complexe et fréquemment
déformée de cette époque est enfin démêlée et éclaircie, à la fois par ceux qui l’ont vécue et par ceux qui
l’ont observée de l’extérieur.
La plupart des documents de cette exposition proviennent du Musée de l’Occupation de la Lettonie,
à Riga, qui est un centre de documentation et d’éducation consacré à ces années noires de l’histoire
de la Lettonie. Il est voué à la mémoire de toutes les victimes de l’occupation nazie et de l’occupation
soviétique.

Vi söker fler partners till Lettlandsveckan!
Den kommer vara många aktiviteter under Lettlandsveckan som ger er mycket marknadsvärde i form av
utställningar och möjligheter till flertalet mötestillfällen. Kontakta oss för mer information.
Lars Vesterlund, lars.vesterlund@latnet.se, 0325-781 22

Arrangeras av Nätverk Sverige-Lettland och Glasets Hus i samarbete med Tranemo kommun och Gratistidningen STT

Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
GRATISTIDNING TILL ALLA I TRE KOMMUNER

