
                                          

                                        Lördagen den 7 mars 
 

Seminarium: Är det fria ordet verkligen fritt? 

Dagligen överöses vi av nyheter och fakta om världen vi lever i. Men – kan vi lita på 

medierna? Vissa nyheter fokuseras, medan andra tonas ner. Att inte nämna kan också vara att 

vilseleda. Noam Chomsky, säger: ”By the silence, you understand the importance”. 

Därför anordnas i Hudiksvall en heldag, med seminarier där engagerade och insatta 

människor utbyter erfarenheter och tankar med oss. På kvällen ges en konsert för fred. 

PROGRAM 

Moderator: Gunilla Kindstrand, redaktör Hälsingetidningar. 

Förmiddag kl 10:00 – 13:00: ”Japan i katastrofens skugga”. 

Toru Bové och Seiko Matsuda från Japan ger personliga berättelser.  

Åsa Moberg, författare och debattör, och Gösta Elmquist, frilansskribent och fotograf, 

föreläser och samtalar. 

 

Eftermiddag kl 13:45 – 17:00: ”Vem dunklar vad?”. 

Agneta Norberg, Sveriges Fredsråd, Torbjörn Sassersson, redaktör för NewsVoice (webb). 

och Stina Oscarsson, regissör och fri skribent, fördjupar sig i problematiken. 

 

Plats: Jakobsgården, Hudiksvall. 

Kostnad: För- eller eftermiddag 50:- Heldag 100:-  Kaffe, te, smörgås finns att köpa. 

Förköp: Hudiksvalls Turistbyrå eller turistbyran.hudiksvall@hudiksvall.se, även på plats från kl 

9:30. 

Kontakt: My tel. 0650 - 334 31 och Annette: 0653 - 220 56. Obs! kvällstid. 
 

                                                        VARMT VÄLKOMNA! 

 

Arrangör: Hudiksvalls Fredsdagar, lokalavdelning för Kvinnor för fred och Folkkampanjen 

mot kärnkraft- kärnvapen. 

                                          
 

 

 

mailto:turistbyran.hudiksvall@hudiksvall.se


 

                                                           

 

Konsert för fred  

Lördagen den 7 mars 

 

Sverige medverkar internationellt i framtagandet av avancerade vapensystem. Det medierna 

ogärna skriver om måste komma fram.  

Kvällens intäkter går oavkortat till uppmärksammandet av Sveriges roll i västvärldens 

militära utveckling. 

 

”I afton damernas” 
 

”Åttonde Marsorkestern” ger en försmak av Internationella kvinnodagen. Cristina Viksten, 

Kristina Bladin, Christina Bohlin, Cecilia Linde och Emma Bellung-Eriksson ger oss en 

musikalisk upplevelse i rasande tempo. 

 

Ulrika Beijer, välsjungande artist, bjuder på sånger som berör. 

 

Lis Hellström, clown och vissångerska, sjunger sånger av sin mor Elisabet Hermodsson. 

 

Tid: Lördagen den 7 mars kl. 19:30. 

Plats: Hudiksvalls Teater. 

Pris: 150:-, stud. och pens. 100:-, under 18 år gratis. 

Förköp: Hudiksvalls Turistbyrå eller turistbyran.hudiksvall@hudiksvall.se, eller på plats från kl 

19:00.  

Kontakt: My tel. 0650 - 334 31 och Annette: 0653 - 220 56. Obs! kvällstid. 

                                                      

VARMT VÄLKOMNA! 
Arrangör: Hudiksvalls Fredsdagar, lokalavdelning för Kvinnor för fred och Folkkampanjen 

mot kärnkraft- kärnvapen. 
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