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Låt alla kulturer 

Yama ya står del på dörren till en äten undanskymd lokal 
under skomakeriel vid Gullmarsplan. 

Ordet betyder ungefär mötesplats. Här håller Kebba Landing 
Sonko till. Han är dansare, musiker och pedagog och 

han arbetar för att sprida västafrikansk kultur i Sverige. 
Nu har Kebba fått landstingets kulturstipendium. 

TEXT: ANN MARIE LINDMAN FOTO: DAN COLEMAN 

Kebba Landing Sonko kommer len, spelar tor ANC eller Röda Studiefrämjandets reg.. Både 
f,an (.ambia men bor i Sverige Korset. lör barn och vuxna, 
sedan Ibä r tillbaka. Han jobbar Kebba är också aktiv i Före- Även skolor, dagis och fritids 

S(,m spärrvakt pä SI. varje dag ningen lör svensk-gambiansk tar besök av Kebba som gor vad 
fram till tretiden på eftermid- kultur. Föreningen ordnar han kan för att sprida !ekiu!'he 
dagen Kvällarna och helgerna bland annat kulturveckor pä ten och glädjen t den alnkan-
ägnar han at dans och musik i Barnens Ö pä somrarna. ska dansen och musiken. 

(,lika former Dessutom undervisar Kebba i För ett ar sedan iiek Kebba 
Han ir med i en g rupp pä sex va.stafrikan.sk dans och i irum- reda pä au en SL-lokal vid Gull-

„uisik< och dansare som heter spel t i l l s a m m a n s m e d I hissan marsplan var ledig. Man Iiek hv-
F a t a | a l i o n g C u l t u r a l Workers. Bah Iran (.uinea-Conakrv. De ra den och startade Yama ya. 
De uppt räder pä fester, vid mö- har egna kurser och kurser i - j a g haller kurser tor han . 

' . ' - • : : : • , , 

HMHHflHnlHRIHMIn 

« * • > " • 



Fortsättning från sidan 17 Kebba berättar an ju mer som byggde pä alt vissa kulturer vall och flyttade dit. Där blev 
slrvk han Iiek desto mer spela- (de afrikanska) skulle vata oei- han snart lokal kändis, 
de han och sä löddes beslutet 
alt han skulle ägna sig profes
sionellt at sill hemlands kultur. 

- Jag förklarade lör min 
m a m m a all jag ju inle gjorde 
någon illa. Alt jag bara utövade 
min egen kultur. I lon tyckte jag 
skulle fortsätta med det. 

Kebba säger ati han aldrig 
kunde acceptera eti skolsystem 

viliseracle. Sedan blev han helt enkelt 
När han blev vuxen ville han kvar i Sverige. Han fick barn 

fara utomlam h studera. l'å med en svenska-en son som är 
sa sätt hamnat iian i Sverige. 15 är i d a g - och han fick jobb . 

- Da - [lä 70-talel - kunde — Alla kul turer har mycket 
man läsa svenska pa TBV gratis att ge varandra. Själv bar jag till 
även om man inte hade uppe- exempel lärt mig svensk tolk-
hällstillständ. Det tyckte jag var dans. 
fantastiskt ! säger Kebba. - Det är jättekull säger Kebba 

1 lan hade en god vän i Sunds- med elt bret t leende. M 

1993 års kulturstipendiater 
Enskilda ettårs-
stipendiater 
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Birgit Burström, kiilmnii 
uesvard 

\n t i a Karin livluncl. koi 
hantverk/Sot mgiviiing 

Riik.i 

sin- Marli 
tu. icatc! 
k< itisi hanlve* k 

J to enskilda eitarssupctmiei pa 
' 500 kronor vardera lu» de-
,s ut tiil följande pei sonei: 
Ingvai Sjöberg, bildkonst 
Ricanio Donoso Alarcon. 

bildkonst 

c.oratiw Nilsson, musik stipendiater 
Enskilda tvaars-

Attraciion Precision Skaters, 
• d i o d 

!onn*'!vntn" Bo Larsson och Sture VVäriiri -
Auna-Lisa Beckman, lille:,>• der, kul turminnesvård 

im journalistik 

Heders-
Grupp- stipendiater 
Stipendiater • Icdersst ipendiatcnui belönas 

»endift pa 2(1000 med en ga\a sunu 5.000 kronor 
•via gruupst 

dera. De som hedrats i a; är 
l l 1'Art.i 

Mikael Wernström, musik I em enskilda ivaarssupcmiie: krono, vantera uai dciais ut O!; 
Kebba Landiug Sonko. dans på 21.000 kronot vardera hat följande personer: journalisten och författaren 

och musik delats ut till följande prasoner: Kmaljgrtmpcn de ti. blid- Lars Uvens t am sann Eli-Marie 
Maria Asplund, leaier Tomas Renström, bildkonst konst Andrén, guide pa Medicinhis-
Rickard Borggård, film Mette Wihlborg. bildkonsi liellnunkvat teilen, musik lonska museet, m 

Skaffa ett eget exemplar av Fakta 
direkt hem til bostaden. 




