
Café
Jorden är blå som en apelsin

Följ vägen längs Fyrisån söderut, förbi
husbåtar i hamnen. Där precis vid ån, på

hörnet vid stadens slut börjar Jorden är blå
som en apelsin. Vårt Café där du kan dricka te

i kanna eller kaffe av alla sorter bryggt på
nymalda bönor från Brasilien. Äta mat, glass

och efterrätter! Dricka juicer, smoothies,
mango lassi, chai masalas och lemonader.

 
Sitt inne på en tågräls, stol eller balkong.

Eller sitt ute! Under vårt träd bland växter,
solstrålar och regndroppar.

 
 
 

Kungsängsesplanaden 2A i Uppsala
För bokning och frågor: som.apelsin@hotmail.com

jordenarblasomenapelsin.wordpress.com

Frukost hela dagen * Café * Konstutställningar * Trädgård
Tågräls * Brädspel * Presenter * Böcker * Musik * Mat
Snart även vin och öl!

Mat och dryck med inspiration från olika av världens
kulturer som Grekland, Iran, Syrien, Indien, Peru

och Sverige. Lins- och citronsoppa, västerbottenpaj,
varma mackor och matiga frukostar hela dagen.

Ostar och kex, röror från östra Medelhavet, yoghurt,
knaprig granola müsli, nötter, fruktsallader,

grönsaker, bönor, bär och mycket mer...

Föreningen Navel arrangerar sociala och
kulturella aktiviteter i Uppsala. Vi verkar för

att skapa nya rum för konst, kreativitet, samtal
samt för att motarbeta intolerans,

främlingsfientlighet och stigmatisering. Vi vill
skapa en plattform för internationella och
lokala konstnärer och andra kreativa och

nyfikna människor att mötas, interagera och
samtala. Ett rum där traditioner, samhällen,
konstnärliga och kreativa uttryck möts och

kopplas samman.
 

 
 

Öppet 8-21, alla dagar utom tisdagar
 

Kryddor på Uppsala är ett samarbete mellan
Navel och Café Jorden är blå som en apelsin

med syftet att ge en ny smak till tiden här.
Sommarens program hittar ni på andra sidan. 

 
Andra idéer vi har är att skapa en karta över
Uppsala med platser att upptäcka. Vi planerar

nu även höstens program på caféet och
utomhus. Är du nyfiken på att vara med och

kanske slå ditt huvud ihop med oss är du varmt
välkommen att komma med i föreningen.

foreningen.navel@gmail.com

 Navel

Studenternas

Fyrisån

 5 min med cykel, 
15 minuter med fötter
från centrala Uppsala

 



Kryddor på Uppsala
 
Bert Eriksson och Jan Winter spelar lugna
favoriter från öar i havet. Strängar, blås
och fritungor. kl 19.00

24/5 SLOW

7/6 Ripenberg & Hugardt

19/6 Läskväll Tema: Don Quijote

Duon Ripenberg & Hugardt skapar sina egna
personliga tolkningar av swing, bossa, ballader 
och visor inom genren jazz. Kl 19.00

Magda gör pop på svenska med rötterna i
vistraditionen. Barefoot Tour kommer att bjuda på
en hel del nytt material från hennes kommande
album som släpps till hösten. Vi får höra sånger om
grus i skon, grusade drömmar och om att halka runt
på Umeås gator med en eld i bröstet. Kl. 19.00

3/7 Magda Andersson - Barefoottour

De senaste uppdateringarna hittar ni alltid på Jorden är blå som en apelsins hemsida.

30/5 En sen kväll på jorden är blå
Sofia är en självutnämnd revolutionär skapare
som genom sina texter vill belysa det som känns
viktigt i dagens allt mer allierade värld. 
Under kvällen ackompanjeras hon av Coste
Apertrea i deras första experimentella
samarbete. Kvällen kommer upplevas i mörker.
Kl.19.00

17/7 Måla framför caféet

25/7 Läskväll Tema: Homosexualitet

7/8 Filmkväll: Emigranter

30/8 Filmkväll: Smak av körsbär

5/9 Le DBNP och Ipshita Rajesh
Dansa Haiku?! Ett lekfullt möte mellan klassik
indisk dans, klassisk poesi och klangfull konstmusik
kl. 19.00

Föreningen Navel i samarbete med Café Jorden är blå som en apelsin
jordenarblasomenapelsin.wordpress.com

24/8 Viktoria Ahlman
Viktoria har skrivit texter sedan hon var barn.
Vissa har blivit sånger, sånger som spelats och
sjungits med andra. Andra har fastnat i nån dagbok
och glömts bort. Man glömmer lätt att låtar är poesi.
Att låtskrivare också, om de vill, är poeter.
Vad händer om man läser texter man brukar sjunga,
och sjunger texter man brukar läsa? Kl. 19.00

Don Quijote av spanska Cervantes är den första
moderna romanen i världen. Ett mästerverk som
inspirerat Flaubert, Freud, 
Mark Twain, Picasso, Kafka, 
Nabakov, Borges och Orson 
Wells ... Kom och läs på 
vilket språk du vill en del 
från romanen eller vad andra skrivit inspirerat från
boken. Tidsrymd per läsning: max 5 min. Kl. 19-20

Homosexualitet, skildrat sen alltid, från 10 000 f. kr
till nu. Kom och läs vad du vill på vilket språk du vill
på temat homosexualitet, eller kom bara för att lyssna.
Tidsrymd för varje läsning: max 5 min. Kl 19-20

Filmatiserad teaterpjäs med manus av den polska
författaren Slawomir Mrozek. En arbetare och en
kultiverad man bor tillsammans i en källare i ett land,
genom deras dialoger förstår vi omständigheterna
som tvingat dem att migrera. 
Syrisk produktion med engelsk undertext. Kl 20
 

Iransk film skriven, regisserad och producerad av
Abbas Kiarostami. Badi är självmordsbenägen och
letar efter en person som kan hjälpa honom. Badi
har redan grävt sin grav uppe på berget med
körsbärsträdet och vill bara hitta någon som kan
täcka graven. Kl. 20.00
 

Denna dag bjuder vi på färg, kom och måla utanför
caféet. Välkommen till alla barn. Kl. 10-16

1/6 Saker omkring oss är choklad
Lådutställning utanför Caféet från böckerna Valen
simmade förbi sagorna vi lämnade i havet och Saker
omkring oss är choklad. Illustrationer av Doha Al-khateeb 
med texter skrivna 
av barn från olika 
delar av världen 
som bor i Sverige 
och i Syrien. 
Vernissage 1:a Juni 
Pågår alla dagar under sommaren när vädret tillåter.
 

      Utställningar

Pierre Åhren har sydsamiska rötter
i Frostviken, Jämtland. Bilderna
inspireras av urfolkskulturer från
hela världen. Av måleri, skulpturer,
traditionell folkkonst, textilier,
mönster, masker och naturligtvis
även från naturen själv. Musik, 
dans och rytmer från jordens alla
hörn inspirerar under målandet och
bilderna skapas i stundens ingivelse.
”Jag har upptäckt att i mina bilder
framträder händelser, upplevelser ur
mitt eget liv, som tar sig uttryck 
i många färger och former”

24/8 Speglingar

Vernissage lördag 
24:e aug!
Pågår till 28:e sep.
 


