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Den 16 mars 1988 bombades staden Halabja med kemiska vapen på order av dåvarande irakiske
presidenten Saddam Hussein. Cirka 7000 människor dog (dödssiffran är oklar, då många dog efter
bombdådet också). De flesta av de dödade var kvinnor och barn. http://sv.wikipedia.org/wiki/Halabja
Sherko Bekas - född i Sulaymania 1940 är den internationellt mest kände kurdiske poeten ifrån
irakiska Kurdistan. Han skrev och publicerade sin första dikt redan 1957. Sherko Bekas brukar kallas
”Sorgens och motståndets diktare”. Dikten Halabja skev han till staden Halabja 1988
http://www.sherko-bekas.com/en/english.html
Dikten Halabja har sedan blivit översatt till svenska. Heresh Raza har använt sig av denna
översättning så att man i Sverige också kan få ta del av en poets upplevelse av händelserna i Halabja.
Heresh Raza har skrivit musiken till denna dikt, som betyder mycket för kurderna.
Heresh Raza - född 1963 i Sulaymania, har sedan 1979 arbetat som musiker och tonsättare. Hans
huvudinstrument är fiol och luta. 1997 flyttade han till Sverige och startade en kurdisk barnkör.
Sedan 2002 är han medlem i Midnattskören i Lund. Heresh har nyligen startat en orkester vid namn
Oriocci grupp, som spelar en blandning av orientalisk musik och västerlänsk musik.
Inspelningen av kompositionen Halabja är ett samarbete mellan KFAS (Kurdish Fine Arts Society)
och Midnattskören i Lund http://www.midnattskoren.se under ledning av Gösta Petersen. Den
musikaliska grunden är inspelad i Kurdistan, med hjälp av Safin Xarajani. I Sverige har inspelningen
fortsatt hos Dan Gisen Malmqvist http://www.gisen.se/ .
Thomas Wiehe www.thomaswiehe.se är solist och framför dikten i dess svenska översättning.
Midnattskören blev genom Heresh Raza 2010 inbjudna att resa till Kurdistan av KFAS. Där gav man
konserter i Halabja, Sulaymani och Koja.
Den 20 mars 2011 firar man det kurdiska nyåret Newroz på Hipp, Malmö Stadsteater
http://www.malmostadsteater.se/pa_scen/andra_arrangemang/newroznorooz/ Flera kända kurdiska
och persiska musikgrupper kommer att medverka. Också Midnattskören deltar och kommer bland
annat att framföra sången Halabja. Genom Midnattskören har en grupp från Kurdistan vid namn KFAS
(Kurdish Fine Arts Society) bjudits in och de ska framföra musikteaterföreställningen: ”Braimok”.
Kurdisk TV (Kurdsat http://www.kurdsat.tv/English.aspx ) har filmat och producerat en musikvideo
där Thomas Wiehe och Midnattskören framför sången Halabja, och denna kommer att sändas i
Kurdistan inför den 16 mars
Med tanke på dagens dramatiska händelser i den muslimska världen – Egypten, Tunisien, Libyen mm
så har händelserna i Halabja fått förnyad aktualitet
Information och kontakt: Heresh Raza 0737-63 33 79 Lalo_Raza@hotmail.com samt
Thomas Wiehe 0703 – 47 64 53 thomas@galaxteatern.se

