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Tusentals gäster väntas när Moriska
Paviljongen nyöppnas
Ikväll öppnar Moriska Paviljongen i Folkets park Malmö. Intresset för att fira
när vi skriver Malmöhistoria är mycket stort, och vi väntar ett par tusen
gäster.
Nu börjar Re:Orient fylla ett hus som ska rymma många kulturer, många
kulturuttryck, en hel del fest och mycket samhällsengagemang. Under
inflyttningsfesten blir det högtidliga tal och fantastisk musik, dansklubb till
långt efter midnatt, mat och dryck, flyttkartonger och oreda…
Bland talarna märks bland andra Ozan Sunar, verksamhetsledare Moriska
Paviljongen/Re:Orient och Helle Klein som är på plats för att tala om
byggnadens historiska betydelse. Vi kommer även få njuta av musik av Fatma
Zidan som är ett av de stora namnen inom den egyptiska popscenen.
Kl 18 börjar programmet för inbjudna gäster, och från kl 21 är huset öppet för
alla.
Kontakta kommunikatör Albin Balthasar för pressackreditering:
albin@moriskapaviljongen.se eller 070-678 77 01
Till helgen:
Vi kör igång med sommarschemat redan dagen efter invigningen, fredagen
den 17 juni, med klubben Ode to Joy. Bakom denna mångfacetterade och
genomarbetade klubb står gänget från The Ark. Det blir dans i alla Moriska
Paviljongens lokaler till fantastiska dj:s och liveband.

Dagen efter, den 18 juni, har Orkanen releaefest - en cd-skiva med mängder
av Malmöband samt en låt av Manu chao, som inspirerat till projektet. Skivan
säljs av hemlösa tillsammans med Aluma. På natten den 18 juni invaderar
Reggae Scorcher paviljongen med jamaicansk musik.

OM MORISKA PAVILJONGEN
1902 byggdes Moriska Paviljongen i Folkets park i Malmö, och har sedan dess
varit ett av stadens landmärken. Nu flyttar Re:Orient in. Huset har under
våren genomgått en omfattande restaurering. Tillsammans med hyresvärden
Stadsfastigheter har vi lyft fram originaldetaljer. Vi har varit trogna den
ursprungliga ambitionen med huset: att skapa en skön atmosfär där allt känns
möjligt. I bistron kan man äta måltider från det fransk-marockansk köket eller
bara ta en fika. Vi har skapat en stor uteservering på södersidan där parkens
alla besökare kan få tillfälle att mötas över en kaffe eller en öl.
Moriska Paviljongen kommer att bjuda på ett program med stor variation och
hög kvalitet. Alla ska kunna hitta något som känns meningsfullt och
lockande. Stjärnartister från all världens länder blandas med det bästa Malmö
har att erbjuda. På våra fyra scener kommer vi att presentera både folkkära
och överraskande akter inom musik, dans, teater, litteratur, humor och
burlesk. Huset kommer också att rymma samhällsengagerade projekt,
debatter och seminarier.
Vår övertygelse är att varje person har rätt till förstklassiga mötesplatser,
oavsett vem man är, var man kommer från och vilka ens intressen är. Därför
bjuder Re:Orient in hela Malmö att vara med att göra Moriska Paviljongen till
ett engagerande kultur- och nöjespalats.

OM RE:ORIENT
Re:Orient gör kultur från Mellanöstern, Nordafrika och Balkan tillgänglig och
är Nordens största arrangör inom det området. Vi presenterar ett stort utbud
av kultur inom både det klassiska och det populärkulturella fältet. Vi riktar
oss till en bred allmänhet och våra evenemang kännetecknas ofta av en
påtagligt blandad publik.
Re:Orient startade 1993 som en sommarfestival på Djurgården i Stockholm

och har sedan dess presenterat omkring tusen programpunkter med svenska
och internationella artister från ca fyrtio länder. Vi har under åren lopp
presenterat musikaliska legender som Bulent Ersoy (Turkiet), Diana Hadad
(Syrien), Marie Keyrouz (Libanon), Sabri Brothers (Pakistan), Kairooperans
Oum Khoultum Ensamble (Egypten), Sezen Aksu (Turkiet) och många fler.
Vi samarbetar ofta med organisationer inom skilda fält; Förlaget Natur &
Kultur, Tidskriften Arena, Röda Korset, Olof Palmes Minnesfond, Vadstena
Akademin, Utrikespolitiska Institutet, Södertörns Högskola, SIDA, Uppsala
Konsert och kongress, ABF, Sensus, Segloga Smedja, Kulturskolan Stockholm
m fl.
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