Länskulturdagar
Nordmaling 13-17 oktober 2016

Invigning av Länskulturdagar i Nordmaling
Välkommen till en kväll fylld med smakprov av kommande
kulturprogram. Kvällen inleds med en officiell invigning av
Länskulturdagarna. Fransesca Quartey, VD och konstnärlig
ledare för Västerbottensteatern leder invigningskvällen.
Servering.

Torsdag 13 okt kl 18.30
Oasen, Nordmaling
Fri entré

Arr: Västerbottensteatern, NorrlandsOperan,
Västerbottens museum och Nordmalings kommun.

Kulturkraft på hemmaplan!
Musik, teater, dans, film, berättande, litteratur, museer, arkiv, kulturhistoria och
slöjd intar Nordmalings kommun under några intensiva dagar.
Vi som står bakom arrangemanget har ett gemensamt uppdrag att verka i hela
Västerbottens län och i år har vi särskilt fokus på Nordmaling med omnejd.
I mycket gott samarbete med många lokala föreningar, eldsjälar och Nordmalings
kommun, presenterar vi här ett program för alla smaker och åldrar. Följ med på en
kulturresa och känn kulturkraften på hemmaplan - på kärt återseende säger vi!

Nordmaling – Årets berättarkommun
Övergripande tema för Nordmalings
kommuns berättarsatsning under året är
integration – att lyfta fram kommunens nya
berättelser. Nordmalings bibliotek deltar
bland annat i Föreningen Kulturstorms projekt Med egna ord. Nyanlända i åldern 16-24
år får möjlighet att delta i och vara medskapare i aktiviteter som ska stimulera deras
läs- och skrivlust. Det kommer också att
resultera i en tryckt antologi och utveckling
av nya läs- och skrivfrämjande metoder.
Sångsvenska & Läslust är ett samarbetsprojekt mellan biblioteket, musikskolan

VIDEOKONST
videokonst: Applied Theories of Expanding Minds
Applied Theories of Expanding Minds är ett videoverk som
utspelar sig i ett framtida Kenya som under lång tid exploaterats av Kina men som nu är självständigt. Under denna
omvälvande tid grundas nya stammar i syfte att skapa alternativ till det rådande samhället. Av Jennifer Rainsford, Lena
Bergendahl och Rut Karin Zettergren.

13-17 oktober
Resecentrum,
Nordmaling
Torsd-fred kl 04.15-22.45
Lörd kl 05.00-22.45
Sönd kl 05.00-23.30
Fri entré

Arr: Konstfrämjandet Västerbotten

och skolan. Det handlar om att underlätta
språkinlärning och förstärka uttalet genom
sång och musik.
Under augusti har alla elever i åk 4-6 deltagit i Teater Milas berättarrum.
Under hösten och våren kommer berättarglada föreningar, sammanslutningar
och arrangörer att kunna söka ett mindre
stimuleringsbidrag på max 2 000 kr för
offentliga arrangemang, berättarcaféer mm
från Nordmalings kommun.
Det berättas i Årets berättarkommun!

Slöjd: Här dräller det av drällar
Vävgruppen 18 vävare visar vävar på temat dräll med färgerna blått och grönt samt en egen tilläggsfärg.
18 vävare består av Lotta Berglund, Barbro Frimodig, Maria
Grahn, Lennart Högberg, Helen Karlsson, Stina Langendoen,
Britta Lundmark, Maria Martinell, Wasti Nyström, Gudrun
Sandlén, Kerstin Schmidt, Elisabeth Södermark, Brita
Tedebrand, Ann Wahlberg, Karin Wallin, Anna Wahllöf, Lina
Westerberg och Katarina Wrethén.
Arr: 18 vävare, Västerbottens läns hemslöjdsförening/
Länshemslöjdskonsulenterna, Kommunkonsulent/Skellefteå
kommun och Nordmalings bibliotek

10 sept - 21 okt
Burspråket, Nordmalings
bibliotek
Bibliotekets öppettider:
Må 11.00-16 & 18.00-20.00
Ti-to 11.00-16.00
Fr-lö 11.00-14.00
Fri entré
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Dansföreställning ”ALLX” av CeliDance

Dans
Torsdag 13 okt kl 12.00
Oasen, Nordmaling
Föreställningen ges för
Artediskolan.
Fri entré för övriga i mån
av plats.
Torsdag 13 okt
kl 15.00 - 17.00
KF Huset, Klöse
Fri entré

AllX är du, jag, vi och alla de andra. AllX är valen, kvalen,
besluten, drömmarna och den snåriga vägen dit. Vad vill jag?
Vem får jag vara? Kan jag välja fritt?
Skellefteå-baserade danskompaniet CeliDance i ledning av
Linn Lundmark presenterar AllX, ett nytt verk i samproduktion med Amanda Billberg (Umeå) och Sanna Lundström
(Frankfurt/Skellefteå). Föreställningen handlar om att göra
val och är inspirerad av samtal med ungdomar med olika
kulturella bakgrunder.
Arr: Nordmalings kommun i samarbete med Dans i Västerbotten och NorrlandsOperan

Vi visar filmklipp från nya och gamla produktioner och ger
en rundtur genom husets alla skrymslen och vrår. Även Film i
Västerbotten visar filmklipp och berättar om sin verksamhet.
Gratis och öppet för alla!
Arr: KF Huset och Film i Västerbotten

Fredag 14 okt
kl 19.00-24.00
Nordmalings fritidsgård
Fri entré

SLÖJD: Craft Fridays – mötesplats för unga
Craft Fridays är en mötesplats med skön atmosfär, för
dig som är ung och vill uttrycka dig. Ett kreativt myller av
skapande där vi njuter av kultur och inspireras av varandra,
slöjdar och utforskar.
Kolla in Craft Fridays-filmen. Ni hittar den på adressen:
http://tinyurl.com/craftfridays
Arr: Västerbottens läns hemslöjdsförening/Länshemslöjdskonsulenterna och Nordmalings fritidsgård

Fredag 14 okt kl 19.00
KF Huset, Klöse
Inträde 150 kr.
Biljetter: maila namn
och personnr till
kfhuset@gmail.com för
swish-nr

TEATER

Öppet hus i KF Huset i Klöse

Konsert och poesiläsning med Mattias Alkberg M FL
Visning av kortfilmen Ingen sömn på stengatan av Clara
Bodén. Uppläsning av medverkande i Provins nr 3: Sigrun
Bragadottir, Jonathan Larsson och Christine Bylund samt
uppläsning av Lo Lindström. Poesiläsning och akustisk
konsert av Mattias Alkberg. Kvällen fortsätter med DJ David
Svensson.
Arrangeras i samarbete med: Nordmalings kommun,
Tidskriften Provins, Teg Publishing, Film i Västerbotten och
Studiefrämjandet.

Teater: Bildmakarna
Uppburen nobelpristagare möter ung aktris. En djup förtrolighet uppstår i mötet mellan Selma Lagerlöf och Tora Teje
i P O Enquists moderna klassiker Bildmakarna som i höst
hittar ”hem” till Västerbotten. Bildmakarna är en tragikomisk
pjäs som visar att hur gamla, världsvana och framgångsrika
vi än blir så lever det fortfarande ett barn inom oss.
Manus: Per Olov Enquist
Regi: Kia Berglund
Medverkande: Annika Isaksson, Margareta Niss,
Harry Friedländer, Björn Wahlberg

Möt teaterchefen
Kom och möt teaterchefen
Fransesca Quartey. Ställ
frågor och hör henne berätta om den kommande
repertoaren på Västerbottensteatern 2016/2017.
Hon berättar även om
planerna på det nya kulturhuset i Skellefteå.
Fredag 14 okt
kl 13.00 – 14.00
Burspråket, Biblioteket
Nordmaling
Fri entré
Fredag 14 okt kl 19.00
Oasen, Nordmaling
Längd ca 2 tim inkl paus
Fri entré

Arr: Västerbottensteatern i samarbete med Nordmalings
kommun och Nordmalings Musik- & Teaterförening

Berättarworkshop: Vad har du på hjärtat, Nordmaling?
Tycker du om både att berätta och att lyssna? Har du kanske
också tänkt tanken att det vore roligt att prova på lite teater?
Då är det här en workshop för dig.
En berättarteaterworkshop för alla 20-90 år. Allt från minnen
eller vardagsproblem till politiska berättelser och framtidsbilder får berättas. Kom och skratta, berätta, lyssna och gestalta
ditt Nordmaling med andra.
Workshopledare: Lillemor Skogheden, Västerbottensteatern.
Arr: Västerbottensteatern

Lördag 15 okt kl 11-14
Burspråket, Biblioteket
Nordmaling
Anmälan senast 11 okt till:
Lillemor Skogheden,
tel 070 – 250 45 99 eller
lillemor.skogheden@vasterbottensteatern.se
(Obs! bindande anmälan
pga. begränsat antal deltagare 10-15 pers)
Kostnadsfritt.

Lördag 15 okt kl 14.00
Församlingsgården,
Nordmaling

Slöjd: Bottentäckesväv och vävarbröderna
Åsa Viksten Strömbom berättar om de ångermanländska
vävarbröderna Pehr och Zackris Persson och den unika
Bottentäckesväven. Åsa visar många nya vävar som hon vävt
i Bottentäckesteknik.
Arr: Hembygdsföreningen i Nordmaling och Västerbottens
läns hemslöjdsförening/Länshemslöjdskonsulenterna

KULTURARV
FOTO: PATRICK DEGERMAN

Kulturarvsmässa i Olofsfors

BERÄTTANDE
Lördag 15 okt kl 15.00
Folkets Hus, Rundvik.
Entré: 150 kr inkl kaffe
efter föreställningen.
Längd: 1 tim 20 min

berättande: FinnPål
En berättarföreställning med Greger Ottosson som beskriver
den så här:
”FinnPåls polska var en av de första folkmusiklåtar jag lärde
mig på munspel. Och jag tänkte nog inte så mycket på vem
han var, FinnPål. Men sen har jag fått lära mig att denne man
var södra lappmarkens störste nybyggare som gav vart och
ett av sina barn ett eget nybygge, totalt sju stycken!”
Följ med tillbaka till sjuttonhundratalets Västerbotten och
lyssna till historien om FinnPål, vars far kom som flykting
från Finland under den period som kallas ” stora ofreden.”
Under den perioden fick Västerbottens befolkning på 24000
människor ta emot cirka 12000 flyktingar från ett sargat och
förstört land.
Arr: Nordmalingsbygdens Folketshusförening i samarbete
med Västerbottensteatern.

Välkommen till Lagår´n i Olofsfors där det bjuds på kultur
och historia under hela helgen. Många av brukets aktörer
håller också öppet.

Lördag och söndag
15–16 oktober kl 10–16
Lagår´n, Olofsfors bruk

Insamling av Nordmalingsminnen. Västerbottens museum
vill ha dina berättelser och minnen från Nordmalingsbygden,
oavsett om du har bott här hela ditt liv eller är nyinflyttad.
Museets personal på plats hjälper till och kanske får de spela
in dig?
Arr: Västerbottens museum

Nordmalingsbygden i fotoarkivet. I Västerbottens museums fotoarkiv finns över fyra miljoner fotografier, många från
Nordmaling och byarna runt omkring. Nu kan du se delar
av materialet och själv bläddra i albumen. Kanske känner
du igen någon person på bilderna? Personal från fotoarkivet
finns på plats och hjälper till.
Arr: Västerbottens museum

Föreningsliv i Nordmalings kommun. Från Nordmalings
kommun finns 360 föreningsarkiv bevarade. Möt personal
från Folkrörelsearkivet i Västerbotten, se exempel ur samlingarna och få hjälp att söka i arkivregistret. Kanske representerar du en förening och funderar över hur ni ska bevara er
historia för framtiden? Här får du tips och råd.
Arr: Folkrörelsearkivet i Västerbotten

ARKIV

Lördag 15 okt
11.00-16.00
Lagår´n, Olofsfors
Fri entré

Hålltider för program lördag 11.00-16.00 i Lagår´n:
11.00

Vernissage: Nordmalingskonst ur museets samling

Västerbottens museum har en stor konstsamling, däribland
med motiv och konstnärer från Nordmaling. I utställningen
visas ett 15-tal verk av Klas Engman och tre skulpturer av
Mats Caldeborg. Konstantikvarie Suzanne Steneberg ger en
introduktion till utställningen.

Hålltider för program söndag 10.00-16.00 i Lagår´n:
10.00

BYGGNADSVÅRD: Måla rätt!

Byggnadsantikvarie Maria Appelstam Häll ger en introduktion till fasadfärg och hur man kan gå till väga i valet av kulör
och färgtyp, med utgångspunkt i ett av husen på bruken som
målades om för några år sedan. Samling i Lagår´n.

Söndag 16 okt
10.00-16.00
Lagår´n, Olofsfors
Fri entré

Arr: Västerbottens museum

Arr: Västerbottens museum
12.00

Konst som gör skillnad

Föredrag om födelsen av Föreningen Svenska Konstnärinnor,
deras bitvis radikala påverkan på det tidiga 1900-talets svenska konstliv och historien om hur en stor samling konstverk
från föreningens grundare hamnade i Skellefteå och Museum
Anna Nordlander. Med Anders Jansson, museichef, Skellefteå
museum/Museum Anna Nordlander.

Region Västerbotten
bjuder in till
Kulturforum

Arr: Skellefteå museum och Museum Anna Nordlander

Tema: Inflytande och
delaktighet - strategier
och metoder för ett
inkluderande kulturliv.
Målgrupp: ansvariga
politiker och tjänstemän
i hela länet, chefer/ansvariga vid de regionala
kulturverksamheterna
och biblioteksverksamheter, länskonsulenter
samt professionella
kulturarbetare/kulturskapare

Byggnadsantikvarie Pernilla Lindström berättar om länets
trädgårdshistoria, från 1700-tal till 1950-tal, från Hushållningssällskapets och folkskolornas trädgårdsfrämjande arbete, till köksträdgårdar och prydnadsrabatter vid lantgårdar,
småbruk och egnahem.

13-14 oktober
Olofsfors Bruk, Nordmaling. Mer information
och fullständigt seminarieprogram hittar du på
regionvasterbotten.se

13.00

Västerbottens trädgårdshistoria

Arr: Skellefteå museum
15.00

Västerbottniska ortnamn

11.00

Skogsbrukets glömda hjältinnor

Arbete i skogen har oftast beskrivits som en manlig värld.
Mindre känt är de kvinnor som arbetade i skogskojorna och
stod för mathållningen. Gunvår Bäckström och Alexander
Öbom berättar om kockornas vedermödor.
Arr: Skogsmuseet i Lycksele i samarbete med SLU, Sveriges
lantbruksuniversitet och Skogssällskapet.
12.00

Skog och historia runt Torrböle

Västerbottens museums arkeolog Berit Andersson berättar
om projektet Skog & Historia – inventeringen 1997-2007 av
kulturhistoriska lämningar, bland annat i Nordmaling. Resultatet har förändrat vår syn på förhistorien i kommunen.
Arr: Västerbottens museum
13.00

Skeppsvrak och andra maritima lämningar

I Östersjön finns det tusentals lämningar som vittnar om den
aktiva sjöfarten som fanns i länet under lång tid. Marinarkeolog Maria Lindberg från Länsstyrelsen berättar.

Föredrag om Hyngelsböle, Levar och Lögdeå – samt andra
bynamn i Nordmaling. Med Ulf Lundström, lokalhistoriker,
Skellefteå museum.

Arr: Länsstyrelsen i Västerbotten

Arr: Skellefteå museum

Arkeolog Susanne Sundström visar bilder och berättar om de
arkeologiska undersökningarna i samband med byggandet
av Botniabanan.

14.00

Längs Botniabanan i tid och rum

Arr: Västerbottens museum

byggnadsvård

HJÄLTINNOR

Kyrkomuseet

Workshop Textil

Passa på se kyrkoskatter från medeltiden i Nordmalings
eget Kyrkomuseum.

Skapa nytt av gamla t-shirts! Kom och inspireras och arbeta
praktiskt tillsammans med textilansvarig Hillevi Wadensten,
Västerbottens museum. Tag med egna t-shirts som är trasiga,
för små eller stora, fläckiga och i olika färger.

Arr: Nordmalings församling
Lördag och söndag,
15–16 okt kl 11.00-14.00
Nordmaling

Arr: Västerbottens museum

Hembygdsmuseet
Välkommen in i Nordmalings hembygdsmuseum och ta
del av samlingar från bygden.
Arr: Nordmalings hembygdsförening

PROGRAM för unga
I anslutning till Länskulturdagar i Nordmaling ordnas även
aktiviteter för unga av länskulturverksamheter inom Bungk.

kammarmusik
Söndag 16 okt kl 15.00
Oasen, Nordmaling
Fri entré

Konsert: ”Våra musiker i närbild”

Musiker: Jonas Olsson
Hakelind klarinett,
Susanja Nielsen viola,
Jonas Olsson piano.

W.A. Mozart: Kegelstatt-trion, K 498, ca 20 min
”En tersett för piano, klarinett och viola”. Så kallade Mozart
den trio som inleder dagens konsert. Uruppförandet ägde
rum vid en musikalisk salong hemma hos familjen Jacquin
i Wien i augusti 1786. Mozart var nära vän till familjen och
tillägnade verket den då 17-åriga Franziska Jacquin.

I kammarmusikserien Våra musiker i närbild får du möta
musikerna i NorrlandsOperan Symfoniorkester i mindre konstellationer när de bjuder på egna utvalda favoritstycken.

Felix Mendelssohn: Oktett i Ess-dur, opus 20, ca 35 min
Den tyske tonsättaren Felix Mendelssohn betraktades precis
som Mozart som ett musikaliskt underbarn. Bara 16 år gammal komponerade han hösten 1825 oktetten för fyra violiner,
två altvioliner och två violonceller. Han gav den som bröllopspresent till sin vän och lärare violinisten Eduard Ritz.
Arr: NorrlandsOperan
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Författarbesök av lena Ollmark

Musiker: Andreas Olsson
violin, Fredrik Syberg
violin, Matias Malmqvist
violin, Pontus Björk violin,
Susanja Nielsen viola,
Örjan Haage viola, Björn
Risberg violoncell, Karin
Bjurman violoncell.

Måndag 17 okt kl 19.00
Nordmalings bibliotek
Fri entré

Lena Ollmark är författare och journalist som skrivit i flera
olika genrer, men är framför allt fascinerad av spöken och
rysare. 18 och 19 oktober träffar Lena årskurs 5 i Nordmaling
och Gräsmyr samt särskolan i Nordmaling.
Författarbesöket arrangeras av biblioteket i Nordmaling och
finansieras av Länsbiblioteket.

workshop i film
Torsdag 13 okt håller KF Huset tillsammans med Film i Västerbotten en workshop i film med elever från Nordmalings
grundskola.

Workshop dans
I samband med föreställningen AllX 13 oktober ger CeliDance
en rörelse- och dansworkshop, med temat valmöjligheter,
för Artediskolans högstadieklass. Workshop och föreställning
presenteras av Dans i Västerbotten.

Workshops Kulturarv
Västerbottens Museum genomför löpande under veckan
skolworkshops i Berättande, Sameliv, Stenåldersliv och Livet för
100 år sedan.

Fritidsgårdskultur
Med start under Länskulturdagarna arrangeras ett antal kulturworkshops på fritidsgårdar löpande under hösten. Läs mer om
programmet på Facebooksidan Fritidsgårdarna Nordmaling.

Lena
Ollmark
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Lördag och söndag,
15–16 okt kl 12.00-14.00
Nordmaling

Barn- och ungkulturgruppen Bungk
består av representanter
från länskulturkonsulenter
och centrumbildningar
för de fria kulturutövarna i
norr med särskilt uppdrag
för barn och unga. Bungks
uppdrag är samverkan
inom gemensamma
intresseområden som
kultur i skolan, erbjuda
kompetensdagar riktade
mot vuxna i barns närhet,
m.m. Primärt syfte är att
säkerställa att det kulturverksamhet når barn och
unga i hela länet.
Mer info: www.bungk.se

Torsdag 13 oktober

Lördag forts:

04.15-22.45 Videokonst: Applied Theories of
Expanding Minds, Resecentrum

11.00-14.00 Slöjd: Här dräller det av drällar,
Biblioteket
11.00-14.00 Berättarworkshop, Biblioteket

11.00-16.00 Slöjd: Här dräller det av drällar,
Biblioteket
12.00 Dansföreställning, AllX, Oasen
15.00-17.00 Öppet hus i KF Huset i Klöse
18.30 Invigning, Oasen

Fredag 14 oktober
04.15-22.45 Videokonst: Applied Theories of
Expanding Minds, Resecentrum

11.00-14.00 Hembygdsmuseet visar
samlingarna
12.00-14.00 Kyrkoskatter från medeltiden,
Kyrkomuseet
14.00 Slöjd: Bottentäckesväv och vävarbröderna, Församlingsgården
15.00 Berättande: FinnPål med Greger
Ottoson, Folkets Hus i Rundvik

11.00-14.00 Slöjd: Här dräller det av drällar,
Biblioteket

Söndag 16 oktober

13.00 – 14.00 Möt teaterchef Fransesca
Quartey, Burspråket, Biblioteket Nordmaling

05.00-23.30 Videokonst: Applied Theories of
Expanding Minds, Resecentrum

19.00-24.00 Slöjd: Craft Fridays,
Fritidsgården

10.00-16.00 Kulturarvsmässa,
Lagår´n, Olofsfors

19.00 Konsert och poesiläsning med
Mattias Alkberg m fl, KF Huset i Klöse

11.00-14.00 Hembygdsmuseet visar
samlingarna

19.00 Teater: Bildmakarna, Oasen

12.00-14.00 Kyrkoskatter från medeltiden,
Kyrkomuseet

Lördag 15 oktober

15.00 Konsert: kammarmusik med
NorrlandsOperan, Oasen

05.00-22.45 Videokonst: Applied Theories of
Expanding Minds, Resecentrum
10.00-16.00 Kulturarvsmässa,
Lagår´n, Olofsfors

Måndag 17 oktober
19.00 Workshop textil, Biblioteket

ETT SAMARBETE MELLAN LÄNETS KULTURINSTITUTIONER OCH EN MÄNGD LOKALA AKTÖRER
KOMPLETT INFORMATION OCH PROGRAM FINNS ÄVEN PÅ LANSKULTURDAGAR.SE

PROD: JONAS LUNDQVIST INFORMATION TRYCK: ÅGRENSHUSET

länskulturdagar i nordmaling
Program dag för dag

