
Hjältar och förebilder

Vuxna

Föreläsning

Flykten från helvetet i Iran till paradiset Sv ...

av Akram Munfarid Arya (Bok) 2008, Svenska, För vuxna 

Arya - den flygande poeten kommer till Kista
bibliotek
Som ensamstående fembarnsmamma i Iran utbildade hon sig till pilot. Hon har engagerat sig politiskt och är en aktiv

konstnär och poet. Möt Akram Monfared Arya, den första kvinnliga piloten i Iran efter prinsessan Fatemeh Pahlavi.

Ta chansen att träffa en  inspirerande person med många
strängar på sin lyra. Akram Monfared Arya har  genom
kraft och mod visat på kvinnors styrka att förverkliga sig
själva trots motstånd från en mansdominerad omvärld. 

Arya föddes 1946 i Teheran och var innan flykten till
Sverige en av Irans mest aktiva kvinnor. Som
ensamstående mor till fem barn utbildade hon sig till pilot.
Jämsides med att hon flög en- och tvåmotoriga plan
arbetade hon som studieledare och konsult fram till 1979
när den Iranska revolutionen inleddes och hon började sitt
nya liv i Sverige.

Hon är en mångsysslare som bland annat har startat och
drivit en restaurang i Jönköping, engagerat sig politiskt och
deltagit i olika litterära och kulturella evenemang. Hon är en

aktiv konstnär som ställer ut sina tavlor och har även etablerat sig som författare och har gett ut ett antal diktsamlingar och en
biografi om sitt liv.

Kom till och hör hennes berättelse! Böcker finns till försäljning och signering.

Det här programmet är en del av bibliotekets tema "Hjältar och förebilder". Välkommen att följa med oss i spaningar och
diskussioner - i litteraturen och i våra program.
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Anahita [baserad på en sann historia]
av Akram Munfarid Arya (Bok) 2007, Svenska, För vuxna 
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