Här är ditt 2020

Här bjuder DT på ett urval döv- och teckenspråksrelaterade händelser under året. Bland annat väntar
Tyst Teaters 50-årsjubileum, Internationella teckenspråksdagen och Utan syn och hörsel, så jävla rättslös.

TV

Hela året: Nyhetstecken, LOL och Gabi förklarar

Lilla Aktuellt teckenspråk sänds på fredagar av UR under
vår- och höstterminerna. UR Teckenspråk kommer också att
släppa fler sketcher ur LOL (Le och lär)-serien med komikern Florian
Tirnovan, en ny säsong av Teckenspråk hur om olika uttryckssätt på
svenskt teckenspråk, och nya avsnitt av Gabi förklarar i sociala medier.
SVT sänder Nyhetstecken på vardagar. Vidare visar Kanal 5, SVT och
UR ett urval teckenspråkstolkade tv-program i sina playtjänster.
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Våren: Småbarnssagor*

Björnen, Kaninen, Haren, Katten, Räven, Skogsmusen och Skatan är
alla kompisar. Följ med dem på äventyr i skogen. En serie illustrerade
historier som berättas på svenskt teckenspråk. Sänds av SVT Barn.

6 maj: Vad hände sedan

Reporter Angelina Nyström träffar personer som en gång stod i
rampljuset. Vad gör de i dag och hur ser de tillbaka på tiden som en gång
var? Personerna som Angelina Nyström möter är: Nathalie Simonsson,
Liene Strante, Henryk Zwolinski och Alexandra Royal.
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6 maj: Unisa

Unisa drömmer om att få spela fotboll för det döva landslaget.
Vi följer hans kamp för att få svenskt medborgarskap.
Programmet visas av SVT i sex delar.
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7 juni: Nya Perspektiv

SVT sänder sex timmeslånga avsnitt av Nya perspektiv med Tomas
Kold som programledare. Han och gästerna dryftar angelägna frågor
som transsexualitet, meditation och yoga, dubbel diskriminering,
utbrända föräldrar, ofrivillig barnlöshet och adoption.

Sommaren: Middag nu!

En fristående fortsättning på Frukost nu! där programledaren Patrick
tillsammans med barnen Joakim och Lilly lagar olika middagar. Vi
träffar också Remi som älskar allt som är sött. Visas av SVT Barn.

Sommaren: Dansutmaningen
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28 juni-5 juli: Almedalen

Hösten: Vloggarna

18-20 september: Dövas dag i Örebro

Torbjörn Svensson cyklar genom hela Sverige, från nordligaste
Treriksröset till den sydligaste spetsen Smygehuk. Syftet med äventyret
är att uppmärksamma kampen för rätten till assistans för både honom
och andra personer med dövblindhet. Fyra avsnitt som visas av SVT.

Tre par delar med sig av sina tankar och vardag: kompisarna Sofia Slavova
och Cecilia Lindfors Hommerberg, samboparet Albert Boklund från
Sverige och Beatrice Brunnbauer från Österrike samt systrarna Hertha
och Agatha Boye Niemelä. Sänds av SVT.

Hösten: Min historia

DT uppger vilket bolag det är som sänder och när. Så gott som alla
program finns att se i respektive bolags playtjänst en viss period
från och med den dag som programmet sänds för första gången. För
aktuella sändningstider, kolla tv-tablåerna.
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26 augusti: Utan syn och hörsel, så jävla rättslös

Kompisarna Astrid, Aimee och Enya har tio dagar på sig att sätta ihop
en dansgrupp. De ska lära sig att dansa och till slut sätta upp en egen
show. Samtidigt tvingas programledaren Patrick att fräscha upp sin
dansstil. Ett program från SVT Barn.

Reporter Kristoffer Carlsson fortsätter att intervjua döva personer som på
olika sätt varit pionjärer eller drivande inom dövrörelsen. Den här gången
träffar han: Håkan Collin, Ingvar Edwall, Gunilla Wågström-Lundqvist
och Åsa Kruth.

Tusentals politiker, beslutsfattare, tjänstemän och förtroendevalda
samlas under Almedalsveckan i Visby för att försöka påverka i en rad
frågor. Sveriges Dövas Riksförbund finns på plats. Partiledartalen och
vissa seminarier teckenspråkstolkas.

Årets tema är egenmakt (empowerment). Huvudplatsen för Dövas dag
är Conventum i centrala Örebro. Ett brett program väntar: t.ex. Tedxtal (föredrag som spelas in på nätet och sedan sprids över hela världen),
afterwork, inomhusboule och utställning. Två konferensdagar på temat
egenmakt äger också rum den 16-17 september, i anslutning till Dövas dag.

23 september: Internationella teckenspråksdagen

2017 beslöt FN:s generalförsamling att den 23 september blir en årlig
internationell dag för teckenspråk. I år är det tredje gången som dagen
firas. Då uppmärksammas vikten av teckenspråk för döva och andra.

Hösten: Värsta listan

8 nya deltagare är på plats vid den gamla fabriken i Dalarna för att möta
varandra i olika tävlingar. Den här gången med vintertema. Visas av SVT.

8 november: Kold i Afrika*

Reporter Tomas Kold reser till Botswana, Kenya, Rwanda och Madagaskar
för att ta reda på hur livet där är för döva och hörselskadade. En serie i
fyra delar som sänds av SVT.
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*arbetsnamn

KULTUR
21, 23 och 27 mars: Dövfilmfestival i Skåne

Såväl korta som långa filmer visas i Malmö den 21, 23 och 27 mars. Det
här blir den sjätte upplagan av Dövfilmfestival Skåne. En skolvisning
erbjuds också den 18 mars.
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25 april: Buhu och Stank

Buhu och Stank har premiär samtidigt som Riksteaterns
Tyst Teaters 50-årsjubileum. Den här improviserade
clownföreställningen är på universellt clownspråk, utan teckenspråk
eller tal. Sverigeturné mellan april och juni.

25 april: Riksteaterns Tyst Teater 50 år

Den svenska dövscenkonsten fyller 50 år. Riksteaterns Tyst Teater slår
till med en festival för alla åldrar dagtid och en jubileumsmiddag med
70-talstema kvällstid.

13 oktober: Romeo och Julia på Gullbacken

I Riksteaterns Tyst Teaters version av Shakespeare-klassikern hamnar
Romeo och Julia på samma äldreboende. Mellan demens, lårbensbrott
och oförstående anhöriga börjar passionen spira mellan dem. Premiär
den 13 oktober, Sverigeturné fram till december.

ÖVRIGT
14 maj: Teckenspråkets dag

I år är det 39 år sedan riksdagen erkände det svenska teckenspråket som
dövas förstaspråk. Teckenspråkets dag firas på olika ställen runt om i
Sverige. Länge leve teckenspråket!

Jesper Melin, en av deltagarna i EM i orientering.

SPORT
25-26 april: SM i badminton

Här tävlar deltagarna om vem som är bäst på fjäderbollspel. IF Nerike är
värd för det svenska mästerskapet i badminton.

1-2 maj: Ungdomsspelen

Ungdomsspelen ersätter de gamla skolmästerskapen. Tidigare tävlade
deltagande elever från olika skolor mot varandra. Nu är det barn
och ungdomar från SDI-anslutna klubbar som har siktet inställt på
medaljerna. Vårens ungdomsspel går av stapeln i Skåne.

24-31 maj: Deaf Champions League Fotboll

Det internationella mästerskapet, Deaf Champions League, går av
stapeln i Göteborg. Idrottsklubbarna Hephata och Surd står värd.

28-31 augusti: EM i orientering

Den europeiska orienteringstävlingen utspelas i Köping.

28-30 september: SM i golf

Deltagarna slåss om att sänka sina handicap. IK Hephata arrangerar det
svenska golgmästerskapet i Stockholm.
		

Med reservation för eventuella fel och ändringar.

