En podd om Theodor Kallifatides
- Daniel, vet du något om Theodor Kallifatides innan han blev
författare?
- Oj, det är en bra fråga.
- Ingen fara. Jag kan berätta till dig och till alla våra lyssnare om
Kallifatides.
- Jättebra, Gyb.
- Så är du redo att lyssna?
- Alltid redo!
- Theodor Kallifatides föddes i den lilla grekiska byn Molai och kom
till Sverige 1964. Och lyssna här! Han arbetade som diskare,
tidningsbud med mera. Samtidigt han (sic) studerade filosofi.
Kallifatides började sedan undervisa i praktisk filosofi vid
Stockholms Universitet.
- Åh, wow! Diskare och samtidigt filosofi? Toppen!
- Jag vet! Och han var redaktör för den kulturella tidskriften Bonniers
litterära magasin och han har också skrivit för film, tv och teater.
Hans verk har översatts till andra språk, bland annat grekiska,
engelska, danska och franska och han lever fortfarande.
- Wow! Jag är imponerad av honom! Hur kan man lära sig många
språk plus han blev författare?!
- Eller hur, Daniel? Jag är imponerad av honom också!
- Och vi har läst Ett nytt land utanför mitt fönster.
- Japp. Och den här boken är så intressant!
- Det stämmer. Och vi kan berätta till våra lyssnare en kort
sammanfattning om boken.
- Ja, vi gör det!

- Ett nytt land utanför mitt fönster av Kallifatides handlar
om att hur han som invandrare har flyttat till Sverige, kan lära sig
ett nytt språk på ett djupare sätt och hur han försöker förstå
betydelsen av enskilda ord. I boken skriver han mer om sin
livshistoria där han riskerar att bli en främling inte bara bland
grekiska landsmän och svenskar utan också för sig själv.
Kallifatides skriver den här boken, Ett nytt land utanför mitt fönster,
om hur det var att flytta till Sverige, om invandring, om livet, kärlek
och språket.
- Härligt! Boken är så intressant eftersom vi har samma (problem)
som Kallifatides som är en invandrare här i Sverige och jag känner
också samma som en främling när jag har bott i Sverige för första
gången.
- Jag håller med dig, Gyb. Därför gillar jag den här boken.
- Tycker du att vi ska rekommendera till andra att läsa boken eller
inte?
- Javisst! Vi ska rekommendera att läsa boken till andra personer
som är invandrare för att vi kan lära oss mer om livet, och hur man
kan överleva i olika typer av situationer när man flyttar till andra
länder.
- Absolut! Men vi kan också rekommendera även till personer som
föddes här i Sverige så kan de förstå att det inte är lätt att bli en
främling, och det inte är lätt att bli ensam. Det är inte lätt att lära sig
ett nytt språk och det är inte lätt att blanda dig in i samhället.
- Så det här är dagens podd om Theodor Kallifatides och om Ett nytt
land utanför mitt fönster.
- Och om du gillar podden kan du även skriva en kommentar på
bloggen och på Facebook. Och dela gärna länken med dina
kompisar.

Nya ord
en författare

En person som skriver böcker, artiklar m m

ett tidningsbud

En person som delar ut tidningar

ett magasin

En tidning som kommer ut mer sällan och
handlar om ett särskilt ämne t ex litteratur,
vetenskap eller livsstil

ett verk

Något som en författare eller en konstnär har
skapat t ex en roman eller en tavla

imponerad av

Man är imponerad av någon när man tycker att
personen har gjort några jättebra saker.

Det stämmer.

Det är sant./Det är riktigt.

en främling

En person man inte känner eller har relation till

landsmän

Personer från samma land

Grammatik
Adjektivet i obestämd och bestämd form
Ni kan hitta några fraser i grönt som består av ett adjektiv och ett substantiv. Ibland
används adjektivet och substantivet i obestämd form (när vi nämner något för första
gången eller när vi menar “vilken som helst”):
ett nytt språk

… och ibland i bestämd form (när vi pratar om något som är känt):
den lilla grekiska byn Molai
Vilka av fraserna innehåller obestämd form och vilka bestämd? Kan du göra om
obestämda fraser till bestämda och tvärtom (t ex ett nytt språk - det nya språket)?
Klicka här om du vill lära dig mer om adjektiv:
https://flippadsfi.wordpress.com/bestamd-och-obestamd-form/

Träna mera!
Förbered en kort presentation om en person du beundrar och berätta för
dina kompisar. Eller spela in din egen podd som Daniel och Gyb! Varför
inte?

Lycka till ☺
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen
http://sfipodd.se/category/storlek-l/
eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com

