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OFFENTLIGA FÖRESTÄLLNINGAR  
PERO: KAN SJÄLV!    TEATER (2,5-6 ÅR)  

Onsdag 25/1 kl 17:30, Parkskolan, Glommersträsk 
Längd: 30 min 
50 kr (förköp biblioteket) 
Maxpublik 60 pers 
 

En poetisk föreställning om mitt och ditt. Om 
vårt. Alla barn föds med ett väldigt gott 
självförtroende och vår uppgift är att låta dem få 
behålla den känslan så länge det bara går. Här får 
ni möta två personer som tränar. Tränar på att 
samarbeta. Som experimenterar med leken 
och tar reda på vad som händer när man ändrar 
på förutsättningarna. Om mitt och ditt. Om vårt. 
 

HARLEEN KALKAT: PRINSESSAN PÅ ÄRTEN  AFTERDAGIS - TEATER(4-8 ÅR) 

Torsdag 9/2 kl 17:00, Medborgarhuset, Rotundan - Afterdagis med 
korv och festis från kl 16:30! 
Torsdag 16/2 kl 17:30, Fjällbonäs byastuga 
Onsdag 1/3 kl. 17:30, Parkskolan, biblioteket, Glommersträsk  
Längd: ca 30 min 
50 kr (förköp biblioteket)  
maxpublik 30 pers 
 

Vår egen ”sagotant” kommer till er och levandegör berättelsen om 
Prinsessan på Ärten. Ur sin magiska väska plockar hon bl a upp 
prinsesskläder, en säng och kanske en liten, liten, liten ärta. Det är 
som ett litet skådespel, mycket fritt och busigt efter boken om en 
vilsen och ensam flicka som hittar en familj. 
 

DANS I NORD: DÖRREN   AFTERDAGIS - DANS (2-6 ÅR) 

Onsdag 26/4 kl 17:00, Medborgarhuset - 
Afterdagis med korv och festis från kl 16:30! 
Längd:35 min 
50kr (förköp biblioteket) 
Maxpublik 60 pers 
 
Dörren är en dansföreställning för barn 2-6 år 
som lekfullt berättar om vad som kan finnas 
bakom en dörr och hur en dörr genomgår en 
förvandling. Att öppna dörren kan vara början på 
något nytt - ett äventyr, en lek, en väg till en ny 
värld. Dörren leder från ett rum till ett annat.  

http://pero.se/media/k2/items/cache/0d422469a7bfe49699e19d8d898530d7_XL.jpg?t=1482841320
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Ska vi öppna dörren tillsammans? Genom en lek med fantasi, kropp och musik är 
föreställningen Dörren både ett svar på barnens fantastiska och underbara livskraft och ett 
försök att göra dem medvetna om den. Att uppmuntra dem till att njuta av, utnyttja och 
omfamna denna inneboende kraft. Dörren handlar om hur fantasin ger oss en möjlighet att 
gå från inget till något, från ingenstans till någonstans. 
 

KULTUR PÅ OVÄNTADE PLATSER  DANS — SÅNG — KONST  

Fredag 12/5 och Lördag 13/5 – tid och plats annonseras senare! 
 
Med stöd från Postkodlotteriet har Arvidsjaurs musik– och Riksteaterförening, i samarbete 
med Arvidsjaurs Konstförening, fått stöd för att kunna genomföra en dag fylld med kultur av 
olika slag. Fredag 12/5 ges ett antal överraskningsföreställningar rum i Arvidsjaurs kommun 
och det kommer att bli sådant som vi sällan har möjlighet att erbjuda i vår kommun. 
 
Lördag 13/5 kommer workshops inom visade konstformer att anordnas för alla som är 
intresserade!  
 
Håll utkik efter kommande annonsering på kommunens hemsida och samarbetande 
föreningarnas facebooksidor! 
 

BOULEVARDTEATERN: GUJI GUJI     AFTERDAGIS  - TEATER (3-8 ÅR)  

Fredag 19/5 kl 16:00, Medborgarhuset - Afterdagis med korv och festis från kl 15:30! 
Lördag 20/5 kl 13:00, Glommersträsk  
Längd: 40 min 
50 kr (förköp biblioteket)  
Maxpublik 90 pers 
 
Berättelsen om Guji Guji börjar med att ett krokodilägg råkar hamna i ett ankbo. Ur ägget 
kommer Guji Guji, en liten krokodil som kommer att växa upp som anka. Ankmamman har 
inga som helst problem med att Guji Guji är olik de andra syskonen, utan älskar alla sina barn 
precis som de är. Problemen börjar först när det dyker upp två stora krokodiler som påstår 
att Guji Guji inte är en anka utan en blodtörstig ankätande krokodil precis som de. Om likhet 
och olikhet, kärlek, vänskap och att tänka själv. 
 
"Vi lär oss att det är bra att ta vara på olikheterna och att utmana det som vi tar för givet." 
SvD 
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FÖRESTÄLLNINGAR FÖR 
FÖRSKOLA/SKOLA 
NORRBOTTENSMUSIKEN: VÅR UNDERBARA VÄRLD    MUSIK (LÅG/MELLAN) 

Tisdag 28/2 kl 9:30, Medborgarhuset (mellanstadiet) 
Tisdag 28/2 kl 12:00, Medborgarhuset (lågstadiet) 
Längd: 45min 
 
Ett musikaliskt kunskapsfyrverkeri om jordens bästa underverk, uppfinningar och äventyr i 
nyskrivna låtar och nästan sanna historier om allt från han som uppfann dynamiten till 
kinesiska muren. Henrik Wallgren och Per Umaerus spelar Jonny och Bengt. De skriver låtar 
om kvinnor och män som fått snilleblixtar och skapat fiffiga saker som ingen tänkt på förut. 
Och så kollar de in våghalsiga äventyrare och häftiga underverk, tillsammans med 
Norrbotten Big Band. I sketcher och låtar får publiken lära känna uppfinnarna bakom 
vindrutetorkaren och frisbeen, träffa sjörövare, åka vassbåt med Thor Heyerdahl och simma 
över Engelska kanalen. 
 
Jonny och Bengt försöker också 
uppfinna saker själva, som 
strumpomaten, det fyrkantiga 
hjulet, djurluren och näslampan. 
Oftast blir uppfinningarna sådär. 
De vill äventyra också och skapa 
underverk. Men det viktiga är ju 
inte att lyckas utan att försöka, 
igen och igen. Sedan bearbetas 
upplevelsen i en sång. 
 
Allt som Jonny och Bengt sjunger 
och berättar om underverken, 
uppfinningarna och äventyren är 
nästan sant. Skratta och fatta! 

 

UNGHÄSTEN: SEX Å SÅNT XXX 2.0   TEATER (ÅK8 OCH IVIK) 

Måndag 13/3 kl 9:30, Sandbackas Aula (åk8)  
Måndag 13/3 kl 13:00, Sandbackas Aula (ivik)  
Längd: ca 2 tim 
 
Sex och sånt XXX 2.0 handlar om kärlek och sex, fördomar och fantasier, nyfikenhet och 
pinsamheter! Föreställningen är fylld med humor och värme och har under flera år varit en 
del i högstadiets sexualundervisning i Norr- och Västerbotten. Föreställningen följs av ett 
pedagogiskt efterarbete i form av en Talkshow där ungdomsmottagningen deltar som 
experter. Det blir samtal och information om kärlek, relationer och sex med utgångspunkt 
från föreställningens innehåll Dela din upplevelse: #xxx #unghästen #skellefteå 
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UngHästen arbetar pedagogiskt med interaktiv  
teater. Våra föreställningar belyser 
dagsaktuella ämnen och syftet är att skapa 
förståelse, delaktighet och engagemang. 
Kopplat till våra föreställningar finns alltid ett 
omfattande pedagogiskt efterarbete. Vi lägger 
stor vikt vid att skapa gott samtalsklimat där 
alla ska våga komma till tals och bli hörda. Vår 
målgrupp är högstadiet, gymnasiet och vuxna. 
Vi spelar ca 200 föreställningar per år. 
UngHästens arbete har fått mycket god 
respons över hela länet. Efter föreställningen 
blir samtal och information om kärlek, relationer och sex med utgångspunkt från 
föreställningens innehåll tillsammans med personal från ungdomsmottagningen i Piteå. 
 

UNG UTAN PUNG: PUSS Å SNUSK  TEATER (GY)  

Tisdag 14/3 kl 12:30, Medborgarhuset (gymnasiet) 
Längd: 1,5h 
 
Succéklassikern Puss & Snusk handlar om kroppsfixering, ideal, komplex, kärlek, relationer 
och svartsjuka. Och givetvis om sex, eller trevande försök till sex. Om sånt som ungdomar 
tänker på men kanske inte vågar prata om. Puss & Snusk är ca 90 minuter lång.  
Puss & Snusk är en föreställning som passar bra till temadagar i samband med undervisning i 
sex och samlevnad eller kärleksveckor. Arrangörer som köper denna föreställning kan ladda 
ner diskussionsfrågor med övningar kring kärlek, sex och förväntningar kopplade till 
föreställningen på www.ungutanpung.se/Puss-och-Snusk.html 
 

UNG UTAN PUNG: <3A MIG.NU  TEATER (ÅK 5-6 OCH HÖGSTADIET)  

Onsdag 15/3 kl 9.30, Medborgarhuset (åk5-6) 45 min 
Onsdag 15/3 kl 12:30, Medborgarhuset (Högstadiet) 1h 
20min 
 
-En kul, grym och avslöjande show om vad som egentligen 
händer på webben. <3 mig är en föreställning om unga, sex 
och internet. På nätet kan vi leka med identiteter, vara 
anonyma, bli sedda, bekräftade, rika som fattiga - det skiljer 
sig från IRL. Eller gör det? I föreställningen blandas scener 
som på ett roligt, fräckt och provocerande sätt lägger sig i. 
Sketcher, sång och dans blandas i en underhållande kompott.  
 
Tillsammans med Ungdomsstyrelsens metodbok ”Ses offline” som går att beställa från 
ungdomsstyrelsens hemsida och diskussionsfrågor kopplade till föreställningen ges skolor 
och andra verksamheter en god grund för vidare diskussioner inom temat. 
Ungdomsstyrelsen genomför även utbildningar för yrkesverksamma inom bland annat skola, 
fritid och socialtjänst. Diskussionsfrågor hittar du på www.ungutanpung.se/ung-utan-pung-
goes-onlin.html 

http://www.ungutanpung.se/Puss-och-Snusk.html
http://www.ungdomsstyrelsen.se/publikationer/ses-offline
http://www.ungutanpung.se/ung-utan-pung-goes-onlin.html
http://www.ungutanpung.se/ung-utan-pung-goes-onlin.html
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NORRBOTTENSMUSIKEN: BÄSTA KOMPIS   MUSIK (FÖRSKOLA 4-5 ÅR) 

Tisdag 21/3 kl 10:00, Medborgarhuset (4-åringar)  
Tisdag 21/3 kl 12:00, Medborgarhuset (5-åringar)  
Längd: 35min 

 
Bästa kompis - Kan man va' de' om man e 
tre? Alvin och Rosa leker och spelar 
tillsammans varje dag. De är bästa 
kompisar! Men en dag upptäcker Rosa att 
en ny kille håller på att flytta in i det tomma 
huset ... Vem kan det vara? Var kommer 
han ifrån? Har han rest långt? Kan man 
spela och leka med honom? Kan "bästa 
kompis" även inkludera tre? 
 

Föreställningen är en fristående fortsättning på Kompis och Mera kompis och presenterar 
musik och teater i en blandad och underhållande kompott, allt skrivet av Anna Karin och Rolf 
Sersam. 
 

NORRBOTTENSMUSIKEN: HEMLÄNGTAN   MUSIK (HÖG/GY) 

Tisdag 4/4 kl 10:15, Medborgarhuset (gymnasiet) 
Tisdag 4/4 kl 12.30, Medborgarhuset (högstadiet)  
Längd: 50min  
 
Många svenskar var på 1800-talet tvungna att lämna sitt land och möta en ny kultur. 
Problem med språket, kulturkrockar och en evig längtan hem var deras vardag. 
Dramatiserade brev ger röst åt de svårigheter som mötte de svenska utvandrarna. Breven 
berättar även om dråpliga situationer, varmt mottagande och om lyckan över att ha 
förbättrat sin och sina barns 
framtid. 
 
En liten ensemble ur Romeo 
& Julia Kören tar med oss på 
ett besök i Kristinas och Karl-
Oskars musikaliska samtid. 
Musiken i föreställningen är 
folkmusik, psalmer och 
skillingtryck från 1800-talets 
Sverige och Amerika, som 
speglar det arv svenskarna 
tog med sig från Sverige och 
den kultur de mötte i det nya 
landet. 
 
Inför föreställningen skickas 
ett pedagogiskt material ut till 
skolorna. 
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UNG SCEN NORR (NORRBOTTENSTEATERN): RUN FOR IT!  TEATER (ÅK8-9, GY) 

Vecka 17 24-28/4, Medborgarhuset (åk8 + 9 samt gymnasiet) 
Elevgrupper, dagar och tider i samråd med skolorna – info kommer 
Max 50 elever per föreställning, totalt 8 föreställningar  
 
En föreställning om raggning. Och rymden. Med utgångspunkt i intervjuer med ungdomar 
från Norrbotten dekonstruerar vi raggningen som fenomen och själva ”jakten”. Vad är det vi 
letar efter?  
 
Vi skärskådar kärlek och kärlekssorg. Tittar närmare på krossade hjärtan, svartsjuka och svek. 
Och fuckboys. Och ghosting. 
 “Killar är så lättlurade” 
“Hon va inte ens snygg” 
“Jag är i ett långdistansförhållande med en i London” 
Vem ska man vara ihop med i Norrbotten om alla flyttar härifrån? Med både stort allvar och 
lätt tilltal angriper vi ett komplicerat och mångfacetterat ämne.  Och just ja, hela tiden finns 
rymden därute. Oändlig. 

 

INFORMATION OM UNG SCEN NORR  FÖR HÖGSTADIET OCH GYMNASIET 

2014 startade Ung Scen Norr, en ny arena för teater för unga i Norrbotten där Arvidsjaur 
ingår. Projektet i Arvidsjaur ska genomsyras av att skapa känslor, vara intressant, enkelt och 
roligt. Detta har ungdomarna själva bestämt! Under våren kommer ungdomar i Arvidsjaur 
att intervjuas inför nästa läsårs föreställning. Men de gör även workshops ute på skolorna – 
några är redan inbokade i Arvidsjaur.  Hör av dig om du är intresserad att få hit en workshop 
till högstadiet eller gymnasiet. 
 
Ung scen norr är den självklara mötesplatsen för alla unga som vill se, utöva själva eller på 
annat sätt komma i kontakt med teater. I Arvidsjaur samverkar Ung Scen Norr med 
Kulturskolan. Robert Markström från teater Mila leder en grupp som ska producera en egen 
föreställning och som sedan ska turnera på några orter i länet maj 2017. Gruppen träffas 
främst söndagar udda veckor i danssalen, Medborgarhusets källare. Allt är kostnadsfritt då 
projektet finansieras genom Arvsfonden. Ansvariga ungdomsledare är Nima Nazari och 
Alexandra Möller. Kontakta dem om du är intresserad! 
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MEDBORGARHUSET  

BIO ARVIDSJAUR 

Gå in på www.arvidsjaur.se/bio   
www.facebook.com/Medanbio i Arvidsjaur 

DAGBIO PÅ MEDBORGARHUSET ALLTID KL. 10.00: BILJETTPRIS 70 KR (FIKA INGÅR) 
fredag 3/2 Fyren mellan haven (drama) längd: 2h 12min 
fredag 17/2 Jag, Daniel Blake (drama) längd: 1h 40min 
fredag 3/3 Hundraettåringen som smet från notan och försvann (komedi) längd: 1h 48min 
fredag 17/3 Monsieur Chocolat (drama) längd: 1h 59min 
fredag 31/3 Tjuvjägaren (komedi/drama/thriller) längd: 1h 36min 
fredag 21/4 Päron och Lavendel (drama/komedi/romantik) längd: 1h 40min 
fredag 5/5 A United Kingdom (drama/romantik) längd: 1h 51min 
 

GRATIS SPORTLOVSBIO V10 LÅG/MELLAN 

Tisdag 7/3 kl 15:00 – film meddelas senare! Kom gärna med önskemål!  
 

GRATISBIO FÖR SKOLORNA MED SWEDISH FILM 

Vi erbjuder en möjlighet för alla skolor att gratis visa filmer på biografen på Medborgarhuset 
under vecka 16. Hör av er till Kristoffer Vesterberg på Medborgarhuset för bokning! 
Kristoffer har telefonnr 0960-15779. 
 

GRATIS BIO FÖR FÖRSKOLEBARN  

Tisdag 18/4 (v16) kl.9:30 Lea och 
Skogspiraterna längd: 29 min 
Spelas för alla förskolebarn (max 220)  
Medborgarhuset, Arvidsjaur 
 
 
 
 
 

KNATTEDISCO MEDBORGARHUSET 

Inträde: 30kr (godis, läsk och snacks finns till försäljning) 
 
Fredag 17/2 kl 17:00-19:00 från förskoleklass och upp till åk4 
Fredag 17/2 kl 19:30-21:30 mellanstadiet 
Fredag 17/3 kl 17:30-19:30 från förskoleklass och upp till åk4 
Fredag 28/4 kl 17:30-19:30 från förskoleklass och upp till åk4 
Fredag 26/5 kl 17:30-19:30 från förskoleklass och upp till åk4 

http://www.arvidsjaur.se/bio
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BIBLIOTEKEN I ARVIDSJAUR 
KNATTEBIO MED KNORR 

Knattebio med knorr är ett Samarbete mellan bio och 
Bibblo!  
 
Vi kör sagostund i biblioteket för barn i förskoleåldern 
följt av film i biosalongen på Medborgarhuset. Biljettpris 
45 kr (popcorn ingår).  
 
 
Lördag 28/1 kl 13:00 Kalas, Alfons Åberg!  
Måndag 6/3 kl 10:00 Snipp Snapp Snut 
Lördag 6/5 kl 13:00 Ville och Vilda kanin och  
                                    Jag och Girafferna 

 

”FREDAGSMYS” PÅ BIBBLAN 

Sagostund på biblioteket för förskolebarn och deras föräldrar fredagar kl. 10-11. Efter 
sagostunden kan man läsa och låna böcker, rita och måla, spela spel och lägga pussel.  
Start 20/1. Pågår varje fredag fram till 19/5. (Utgår långfredag)  

 

BOKKLUBBEN ”BOKSLUKARNA”  

”Bokslukarna” för barn i åldern 10-12 år träffas på kommunbiblioteket 
tisdagar kl.14.30 - 15.30 udda veckor. Bokslukarna tipsar varandra om 

bra böcker, pysslar, har högläsning och tävlingar.  Start tisdag 17/1.  
 

SAMISK SAGOSTUND 

Läs- och sångstund på kommunbiblioteket lördag 18/2 kl 13-14. 
Anna Kuhmunen, känd från det samiska barnprogrammet 
”Hejolojla”, berättar, läser och sjunger på samiska och svenska för 
barn i åldern 4-9 år. 

 

PYSSELLÖRDAG PÅ BIBLIOTEKET  

8/4 kl. 11-13  står pysselbordet färdigdukat för påskpyssel. Yngre barn bör 
ha med sig äldre syskon eller vuxen som ”pysselhjälp”. Välkomna! 

 

SOMMARBOKENS KICK-OFF TORSDAG 15/6  

Boktips, tävlingar, pyssel och skrivarverkstad på 
bibblan. Tider meddelas senare.  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBmKzrxtvJAhWr73IKHcFfAOQQjRwIBw&url=http://se.dreamstime.com/arkivfoton-rosa-sax-p%C3%A5-vit-bakgrund-image32168973&bvm=bv.109910813,d.bGQ&psig=AFQjCNGOeWP6rB_eeGlK6rkPRm9cVpXMRg&ust=1450189443249254
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj64fWVx9vJAhXr8nIKHc_9BKUQjRwIBw&url=http://www.tingstad.se/product/40151816&bvm=bv.109910813,d.bGQ&psig=AFQjCNEQN9zV8xyR4H94OPgImcQtDO8hQg&ust=1450189532001194
https://www.folketsbio.se/wp-content/uploads/2015/10/kalasalfons-jpg-1024x702.jpg
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HUVUDBIBLIOTEKET ARVIDSJAUR, MEDBORGARHUSET 

Inger Mäkimaa, tel: 157 72, 15782 

Öppettider: 
Mån, tis, tors: 12.00-19.00 
Ons:10.00-16.00 
Fre: 12.00-16.00  
Lör: 11.00-13.00  
Återlämning av böcker kan även göras i bokinkastet vid personalingången. 
 
Besök utanför ordinarie öppettider: 
 
Förskolor, skolor och andra institutioner kan liksom tidigare besöka huvudbiblioteket alla 
dagar mellan kl. 8.00-11.00. Besöket måste bokas in i förväg på tel: 157 82 
 
 
 
GLOMMERSTRÄSK FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK 
Karin Wikström, tel: 156 34 
Onsdagar: 11.00-15.00, 17.00-19.00 
 
 
FRIDHEMSSKOLAN 
Ann- Helen Andersson, tel: 156 26 
Onsdagar: 12.00-14:00 
 
 
RINGELSKOLAN 
Karin Wikström och Inger Mäkimaa, tel: 156 47 
Måndag, tisdag: 12.00-13.00  
Torsdag, fredag: 10.00-11.00  
 
 
SANDBACKASKOLAN 
Ann-Helen Andersson, tel: 157 0  
Torsdagar: 8.00-11.00

 

http://api.ning.com/files/yrG0YlPnk7EP-TUF1XyhJcpENJ9avGH4szNwLjX3Q7Fx3ZykUTP8z9*IiKff5-oVPW6-HrhF2rwnYxVX8tRCaCgtfZeFXAOu/kort_orange.png
Tel:156
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SPORTLOVSKUL 
VECKA 10 

Aktiviteter hela veckan! Anmälan (förutom bion) 
senast 1 mars till camilla.freedman@arvidsjaur.se   
 
Måndag 6/3:  
10.00 Knattebio med knorr på Medborgarhuset som 
börjar med sagostund i bibblioteket och fortsätter 
med bio i salongen: Snipp Snapp Snut. Pris 45kr 
(popcorn ingår) 
 
Tisdag 7/3:  
15:00 Gratisbio för låg-mellanstadiet på 
Medborgarhuset, biosalen. Film meddelas senare! 
 
Onsdag 8/3:  
Nycirkus med Anders Lindell i Spegelsalen (källaren) 
på Medborgarhuset  
15:10-16:10 för lågdstadiet 
16:10-17:10 för mellanstadiet   
 
Slöjdklubb med Eva Öhrling på Humlan. Max 15 
barn/grupp. Kostnad: 50 kr eller genom 
Kulturskolans bildgrupp. Föranmälan krävs! 
Kl. 14-15.30: Förskoleklass, lågstadiet 
Kl. 16-17.30: Mellanstadiet 
18.30-20.30: Högstadiet, gymnasiet 
 
Torsdag 9/3:  
Workshop: Rörelse, rörlig bild och ljud (pod) med 
Amanda GH och Linda Remahl. Mer info kommer! 
 
Fredag 10/3:  
Workshop: Rörelse, rörlig bild och ljud (pod) med 
Amanda GH och Linda Remahl. Mer info kommer! 
 
Lördag-Söndag 11-12/3:  
E-sport/LAN med Anders Lindell på 
Medborgarhuset. Mer info kommer! 
 

HOPPAS VI SES! 

  

mailto:camilla.freedman@arvidsjaur.se
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Psst… 
…har du och dina elever en 
önskan om vad man skulle kunna 
söka Skapande skola-medel till? 
Hör av er i januari 2017. 
Kontakta Camilla Freedman 
camilla.freedman@arvidsjaur.se 
och dela era ideer! 

 

KULTURPROJEKT I SKOLAN 
SKAPANDE SKOLA VT 2017 

Sedan 2013 omfattar Skapande skola hela 
grundskolan inklusive förskoleklass där idén är att 
öka elevernas möjligheter att möta professionell 
konst och kultur. Skolans uppdrag att arbeta med 
estetik, kultur och skapande handlar både om att se 
till att alla elever får kännedom om samhällets 
kulturutbud och om att använda estetiska 
uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av 
undervisningen. Barn och unga ska inspireras till  
och ges möjlighet att uttrycka sina tankar genom kultur och 
konst och utveckla sitt eget skapande. Barn och unga har rätt till 
konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin 
musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska 
vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande. 
 
Årets skapande skola-projekt handlar om identitet, mångfald 
och integration. I detta projekt medverkar åk 9 samt ett musik- 
och dansprojekt med elever från olika stadier som påbörjats 
redan under 2016. 
 

SKRIVARVERKSTAD MED ZINAT 

Måndag 30/1 samt tisdag 31/1: Skrivarverkstad tillsammans med Zinat Pirzadeh för åk 9 
med syfte att stärka individen och framtidstron under rubriken "Ett liv utan drömmar - en 
fågel utan vingar" enligt nedanstående schema: 
 

30/1 Deltagande klass Aktivitet Ledare 

Kl 9-10:00 9:1 Skrivarworkshop Zinat Pirzadeh 

Kl 11-12:00 9:2 Skrivarworkshop Zinat Pirzadeh 

Kl 15-16:00 9:3 Skrivarworkshop Zinat Pirzadeh 

    

31/1    

Kl 8-9:00 9:2 Skrivarworkshop Zinat Pirzadeh 

Kl 9-10:00 9:1 Skrivarworkshop Zinat Pirzadeh 

Kl 10-11:00 9:3 Skrivarworkshop Zinat Pirzadeh 

 

TEXT, MUSIK- OCH FILMWORKSHOP MED KNUT 

Tisdag 31/1, onsdag 1/2 och torsdag 2/2 kl 13:00-16:00  
Plats: Kulturskolan, Humlan. 
 
Text, musik- och filmworkshop tillsammans med musikern Knut 
Berggren och sökande från både mellanstadiet, högstadiet och 
gymnasiet utifrån syftet att stärka individen och gruppen "att vara 

mailto:camilla.freedman@arvidsjaur.se
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stolt Arvidsjaurbo tillsammans". Workshopen gäller de elever på Fridhemsskolan, 
Parkskolan och  Ringelskolan som var med under hösten. 
 
Föreställning fredag 3/2 kl. 13.00- ca 13.40 tillsammans med Fridhemsskolans elevens val – 
musik (Joakim Lundqvist). 
 

DIALOG- OCH DEMOKRATIDAG ONSDAG 1 /3 

Under dialog- och demokratidagen ska Arvidsjaurs unga inspireras 
att göra sina röster hörda samtidigt som de får en chans 
att  samtala med politiker och tjänstemän i kommunen.  
 
Årets inspirationsföreläsare är bland annat Siavosh Derakhti. 
Dessutom väljer elevråden själva en föreläsare. I skrivande stund 
är inte detta klart. Siavosh är dock en populär föreläsare inom 
integration, mångfald, inspiration, motivation och rasism. Han är 

grundare av den ideella organisationen UMAF - Unga Mot Antisemitism och 
Främlingsfinetlighet. Han har träffat Barack Obama, fått det första nyinstiftade Raoul 
Wallenberg priset, blivit utsett till årets Svenska Hjälte, varit sommarpratare mm. 
 
Som vanligt är vi både på Medborgarhuset och på Laponia. Samtalen med tjänstemän och 
politiker blir vid bord där alla deltar och dit alla kommer förberedda. Utförlig information 
kommer i början av februari via mail.  
 
På eftermiddagen onsdag 1/3 blir det utbildning för alla fokusgrupper kl. 13-15.30 i 
Rotundan, Medborgarhuset. 
 
 

SWEDISH FILM LICENS 

Alla skolor i kommunen samt den nya kreativa aktivitets- och mötesplatsen är anslutna till 
Swedish film. Avtalet innebär att det är lagligt att ladda ner/streama och visa eleverna 
digitala filmer.  
 
Swedish film tagit fram en skol-site med en utbildningsfilmdel och en spelfilmsdel som 
fungerar på alla sorters plattformar och är lätt att använda, du hittar den på 
www.filmochskola.se. 
 
Avtalsnummer: K23783. Tänk på att detta avtalsnummer endast får användas av lärare på 
skolorna. Registrera dig på www.filmochskola.se/Om-oss/Registrera-dig/  
 
Om du redan vid registreringen fyller i avtalsnumret startar abonnemanget direkt.  
Kostnadsfri support vid tekniska problem, tel: 010-470 65 95 (mån-fre  08.00 – 17.00 eller 
mejla support@ninetech.se). Vid övriga frågor kontakta annelie.temrell@swedishfilm.se  
 
Kompisskoleprojekt 
Klass 6C med Thomas Pettersson på Ringelskolan, är en av fem klasser i Sverige som är 

file:///C:/Users/TAGD95/Documents/GroupWise/www.filmochskola.se
http://www.filmochskola.se/Om-oss/Registrera-dig/
mailto:support@ninetech.se
mailto:annelie.temrell@swedishfilm.se
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”Kompisklass” till Svenska filminstitutet, kontakt Sanna Svanberg. sanna.svanberg@sfi.se  
Telefon: 08-665 11 16, 076-501 666  
 
De fem Kompisskolorna finns i Arvidsjaur, Göteborg, Hallstahammar, Malmö och Stockholm. 
Vid urvalet har stor vikt lagts vid mångfaldsaspekten så att elever från olika 
socioekonomiska, geografiska och kulturella grupper medverkar.  
 
Bakgrund & syfte 
Kompisskoleprojektet drivs av Film i skolan och syftar till att stimulera den filmpedagogiska 
verksamheten runtom i landet genom ett tätt samarbete med mellanstadieelever och lärare 
i fem stycken skolor. Film i skolan kommer dels att inspirera till nya filmpedagogiska projekt i 
skolorna, dels fånga upp den redan pågående verksamheten. Ett annat syfte med projektet 
är att främja kontakten mellan skolorna i landet. Genom att utbyta erfarenheter med 
varandra kommer kompisskolorna förhoppningsvis inspireras och stärkas i sitt 
filmpedagogiska arbete. Film i skolan kommer dels att arrangera träffar och dels 
tillhandahålla en virtuell mötesplats.  
 
Tidsplan och Ekonomi 
Kompisskoleprojektet startade läsåret 2014/15 och är ett treårigt projekt. Det innebär att 
samma klass följs under tre år, från åk 4 till och med åk 6. Varje skola kommer att få en årlig 
kompisskolepeng på 30 000 kronor för skolbiovisningar, filmpedagoger, resor och dylikt. 
 

 

SÅNG OCH RÖRELSE PÅ FÖRSKOLAN VÅREN 2017 

Kulturskolan erbjuder avgiftsfria sång- och rörelsestunder på förskolan tillsammans 
med Katarina Johansson (sång) och Linda Remahl (rörelse). Detta läsår prövar vi med två 
grupper samma dag med max 12 barn per grupp, 3-5 år på tisdagar kl. 9.00-9.40 samt en till 
grupp samma dag kl. 9.50-10.30. Vi håller till i danssalen, Medborgarhusets källare för Haren 
och Skogsbacken och i Nyborgs gymnastiksal för Nyborg, Ripan och Skogsbacken. 
 
4                Stortorget 
5                Haren Jösse kl. 9-9.40              
6                Skogsbacken  
7                Ripan & Hampe           
8                Nyborg       
9                Nyborg       
10              - uppehåll LOV -  
11              Stortorget   
12              Haren Jösse kl. 9-9.40 
13              Skogsbacken    
14              Ripan & Hampe 
15-16        - uppehåll LOV -  
17              Nyborg 
18              Nyborg 
19              Stortorget   
20              Haren Jösse kl. 9-9.40 
21              Skogsbacken  
22              Ripan & Hampe 

mailto:sanna.svanberg@sfi.se
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HUMLAN 
DEN KREATIVA MÖTESPLATSEN 

Välkommen till Humlan - Arvidsjaurs mötesplats för unga. Här 
finns möjligheter att hålla på med dans, bild, teater, nycirkus, 
film, foto, musik, slöjd, e-sport, media eller bara träffa vänner, 
fika, se på tv, lyssna på musik och spela spel. Du har kanske 
egna idéer vad du skulle vilja göra och få andra att tillsammans 
med dig realisera dessa? Här finns möjligheter till det! 
 
Personal från olika förvaltningar samverkar för att erbjuda dig en så kvalitativ mötesplats 
som möjligt. Personal från sociala och kultur och integration kommer att finnas till hands 
kvällstid tillsammans med Kulturskolans personal som erbjuder öppna kostnadsfria 
aktiviteter såsom e-sport, media, nycirkus, bild, dans/rörelse, musik, slöjd och teater. Prata 
med personalen hur du ska boka upp dig.  
 
Hos oss kan du även möta andra vuxna, t.ex. personal från ungdomsboenden, studieförbund 
eller föreningar. Arvidsjaurs församling erbjuder läxläsning på tisdagskvällar. Läs på 
anslagstavlan varje kväll vad som är på gång! Det kommer att erbjudas vissa aktiviteter på 
Humlan under helgerna, såsom teater söndagar uv kl. 13-15. Det kan också vara 
föreläsningar, workshops eller läger där du måste anmäla dig i förväg och ibland tillkommer 
en viss kostnad.  För mer info om vad som är på gång på Mötesplatsen Humlan – se 
anslagstavlan i entrén på Humlan eller mötesplatsens facebooksida.  Det finns även en låda 
där du kan lämna dina förslag. 
 
 
MÖTESPLATSENS ÖPPETTIDER FÖR HÖGSTADIET - 25 ÅR:  
Måndag, tisdag, onsdag och torsdag  
kl. 18.30-21.30 
Fredag kl. 19.30-22.30 
Telefon: 0960-158 03 
 
TILLSVIDAREANSTÄLLD PERSONAL MÖTESPLATSEN: 
Thomas Edström, Anna Lindblom, Anders Lindell, Amanda Granberg Högdahl och Nanna 
Rehnfeldt. 
 
FOKUSGRUPP FÖR DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 
Den kreativa aktivitets- och mötesplatsen har tillsammans med Kulturskolan en fokusgrupp 
för att kunna arbeta med inflytande och delaktighet för unga. Alla som vill får vara med i 
föreningen – även yngre elever som är med i Kulturskolan men är för unga för att vara på 
mötesplatsen kvällstid. Ansvarig vuxen: Anders Lindell. 
 
Alexandra Möller och Katarina Lindmark (Sandbackaskolan) är med i Kulturdivisionens 
länsungdomsråd, LUR, i landstingets regi. De kommer att ge kontinuerlig informations om 
rådet men tar också gärna emot tips och idéer att föra fram; det kan t.ex. handla om 
kulturutbudet i länet.  Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller i länsungdomsrådet 
LUR? Kontakta Alexandra Möller, Katarina Lindmark, Anders Lindell, Camilla Freedman eller 
Amanda Granberg Högdahl.  
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KULTURSKOLAN ARVIDSJAUR 
Dag- och kvällstid används Humlan av 
Kulturskolan för enskilda lektioner 
och gruppundervisning för både barn 
och ungdomar. Vi erbjuder e-sport, 
media, bild, film, foto, slöjd, dans, 
musik, musikal, nycirkus och teater 
2016/17 – både terminskurser och 
kortare kurser.  
 

Du kan ställa ditt barn i kö till kulturskolans olika instrument när barnet har gått ut åk 2 
(gäller allt utom Suzukimetoden-Fiol). Vid åk 2 går vi också ut med allmän information om 
detta till alla barn i den årskursen. På vissa instrument kan det vara långa köer, t.ex. 
gitarr/elgitarr och piano. 
 
 

KURSUTBUD TERMIN:  

E-sport – max 10 elever per grupp 
Högstadiet, Gymnasiet  
 
Gitarr, sång & djembe – max 15 elever 
Grupplektion för äldre elever 
 
Instrument: enskild eller gruppunder-visning/ensemble från åk 3-25 år:  
Blockflöjt, cello, elbas, fiol– traditionell och Suzuki, gitarr/elgitarr, klarinett, 
piano/brukspiano, saxofon, trombon, trumpet, trumset, tuba, valthorn  
 
Media (pod, tidning, foto, film) – max 10 elever per grupp 
Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet och upp till 25 
 
Musikal – max 12 elever 
Åk 6 t.o.m. gymnasiet 
 
Nycirkus – max 10 elever per grupp 
Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet 
 
Skapande bild – max 6 elever per grupp 
Åk 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  
Gymnasiet upp till 25 år 
 
Skapande dans – max 12 elever per grupp 
4-6 år  Lågstadiet 
Mellanstadiet Högstadiet 
Gymnasiet  19-25 år   
  

Fiol enligt Suzukimetoden: 

Som enda kommun i Norrbotten 

erbjuder vi fiolundervisning enligt 

Suzukimetoden. Det innebär att 

man lär sig genom att lyssna och 

härma. Föräldrarna deltar aktivt 

vid undervisningstillfällena, men 

inga förkunskaper krävs. Från fem 

år och uppåt kan man börja spela 

Suzukifiol. 
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Slöjdklubb med Eva Öhrling 
Datum vt 2017: 21/2, 8/3, 4/4 
Slöjdklubben finns över hela landet och drivs av Sveriges hemslöjdsföreningars riksförbund 
(SHR). Här får barn & unga upptäcka glädjen i att lära, leka och utveckla sin skaparlust 
tillsammans med andra. Resan är det viktiga, inte resultatet! 
     Slöjdklubben arbetar med naturnära material där barnen får uppleva sambandet mellan 
slöjd, natur och ekologi. I skogen, på ängen, i sjökanten upptäcks nya material för slöjdandet. 
Även återbruk av gamla material ligger i linje med hemslöjdens ekologiska målsättning. Ett 
trasigt lakan, gamla kapsyler eller fjolårets julgranspynt – i Slöjdklubben kan allt komma till 
nytta och fantasin får styra. 
 
Sång - enskild lektion, gruppundervisning och kör  
Vokalensemble för mellanstadiet. 
Enskilda lektioner för elever på högstadiet till 25 år. Körsång högstadiet till 25 år. 
 
Teater 
Förskoleklass och åk1 
Åk 2 och 3 
Mellanstadiet 
Högstadiet och gymnasiet 
 
Kursutbud priser termin:  
Kursavgift för en termin, alla kurser: 400 kr 
Kurser utöver detta, oavsett längd: 100 kr 
Kursavgift 8 ggr: 200 kr 
Kursavgift 4 ggr: 100 kr 
Hyra av instrument: 50 kr per termin 
Syskon betalar halva priset. 
 

ANMÄLAN TILL KULTURSKOLANS AKTIVITETER: 

CAMILLA FREEDMAN, KONTOR: 0960-157 66, MOB: 070-697 29 80, MAIL: 

CAMILLA.FREEDMAN@ARVIDSJAUR.SE 

 
 
Exampel på kortkurser 8 eller 4h: 
 
Nycirkus 
Podcast  
Breakdance 
Graffiti 
Koreografi  
Kreativt skrivande  
DJ, Musikproduktion 

 
Ljudteknik  
Musikteori/gehör 
Photoshop 
Rytmik  
Flashmob 
Singer/songwriter 
Kravallslöjd/slöjd 

 
Du får gärna komma med egna förslag på kurser.  Kurserna startar beroende på antal 
anmälningar och tillgänglig kursledare. Vissa kurser kan genomföras i sin helhet över en helg 
eller som ett intensivt projekt över en avgränsad tidsperiod. 

mailto:camilla.freedman@arvidsjaur.se
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Kulturskolan samverkar med förskolan, grundskolan, gymnasiet och den kreativa aktivitets- 
och mötesplatsen vad gäller bild, dans och musik för Arvidsjaurs barn och unga. Kulturskolan 
samverkar också med andra kulturskolor och institutioner i länet, t.ex. i form av konsert- och 
lägerverksamhet. Det finns också möjligheter för kulturskolans ungdomar att söka till 
länskören Arctic Light, Norrbottens ungdomssymfonike och AYJO (Arctic Youth Jazz 
Orchestra). 
 
SKAPANDE FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED FUNKTIONSVARIATIONER 
Målet är att alla ska känna sig delaktiga och få en positiv helhetsupplevelse i skapande, bild, 
musik, dans/rörelse oavsett funktionsnedsättning. Alla elever bör ha med sig en stödperson i 
början av kursen. Kontakta Kulturskolan för anmälan eller mer information. 
 
 

KULTURSKOLANS PERSONAL 

 

 Camilla Freedman  
0690-157 66, 070-697 29 80 
Barn– och ungdomskulturchef 
camilla.freedman@arvidsjaur.se 

 

 

Katarina Johansson 
070-325 83 95 
sång, ensemble/kör  
katarina.johansson@arvidsjaur.se  

 

 

Anders Lindell 
070-255 53 69 
nycirkus, e-sport, mötesplatsen Humlan 
anders.lindell@arvidsjaur.se  

 

 

Inger Lundberg Marklund  
070-606 14 35 
bild, form, film, foto, scenografi, slöjd 
inger. lundberg-marklund@arvidsjaur.se  

 

 

Robert Markström 
teater (Teater Mila) 
kontakt genom Camilla Freedman 

 

mailto:camilla.freedman@arvidsjaur.se
mailto:katarina.johansson@arvidsjaur.se
mailto:anders.lindell@arvidsjaur.se
mailto:inger.lundberg-marklund@arvidsjaur.se
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Harleen Kalkat 
070-476 44 15 
teater 

 

 Linda Remahl 
070-522 53 68 
skapande dans 
linda.remahl@arvidsjaur.se  

 

 Peter Stenlund 
070-300 33 39 
gitarr, bas, trummor, piano, sång och ensemble/orkester 
peter.stenlund@arvidsjaur.se  

 

 IngMarie Olavi 
073-098 67 64 
fiol, altfiol, cello, piano och ensemble/orkester 
ingmarie.olavi@arvidsjaur.se 

 

 Anders Kristoffersson 
070-572 51 53 
trumpet, saxofon, klarinett, trombon, tuba, flöjt, valthorn, elbas, piano och 
ensemble/orkester 
anders.kristoffersson@arvidsjaur.se   

 

 Joakim Lundqvist 
gitarr, bas, trummor, piano och ensemble/orkester, e-sport 
joakim.lundqvist@arvidsjaur.se  
 
 

 Amanda Granberg Högdahl 
070-251 35 39 
Pod, foto, film, samt barn- och ungdomskultursekreterare 
amanda.granberg.hogdahl@arvidsjaur.se 
 
 
 
 
 
 

VILL DU HITTA PÅ NÅGOT KUL(TURIGT)? 

VILL DU ARRANGERA EN KONSTUTSTÄLLNING, KONSERT ELLER ANNAT 

KULTURARRANGEMANG? VI <3 NYA IDEER! TA KONTAKT MED OSS PÅ BARN- 

OCH UNGDOMSKULTUREN SÅ HJÄLPER VI DIG VIDARE! 

 

mailto:linda.remahl@arvidsjaur.se
mailto:peter.stenlund@arvidsjaur.se
mailto:ingmarie.olavi@arvidsjaur.se
mailto:anders.kristoffersson@arvidsjaur.se
mailto:joakim.lundqvist@arvidsjaur.se
mailto:amanda.granberg.hogdahl@arvidsjaur.se
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KULTURSKOLANS FÖRESTÄLLNINGAR 

Fredag 3/2 kl. 13.00- ca 13.40 Fridhemsskolans elevens val – musik (Joakim Lundqvist) som 
del av Skapande Skola-projekt med Knut Berggren. 
 
Torsdag 30/3 kl 18:30 på Medborgarhuset presenterar Kulturskolan sitt 
samarbetsexperiment, scenföreställningen Den fula ankungen – en tanke, som är en vild mix 
av kulturskolans många konstformer. Välkommen att försöka hänga med i svängarna! 
 
Onsdag 31/5 kl 18:30 Kulturskolans Vårkonsert i Arvidsjaurs Kyrka.

KULTURLÄGER SOMMAREN 2017 

Veckan efter skolavslutningen, vecka 24 måndag-onsdag anordnar Kulturskolan ett konst- 
och kulturläger i Arvidsjaur. Under några dagar kommer kulturskolans lärare i samarbete 
med externa aktörer att erbjuda aktiviteter inom ett flertal olika konstformer. Mer utförlig 
info kommer under våren. 
 

STORT TACK… 

… till alla duktiga elever som utsmyckat 
kommunhusets fasad under december 
månad och därigenom varit med att skapa 
2016 års adventskalender!  

UNGDOMKULTURPRISET 2016 

Vi vill även passa på att gratulera bandet 
Petrichor som gjort kulturella insatser av 
betydelse för kommunen och på så sätt 
kammade hem årets ungdomskulturpris. 
Imponerande, Wilma Bengs, Katarina 
Lindmark, Noomi Stenlund och Sara 
Stenlund!  Priset består av lilla 
”Ringelräven” och en penningsumma av 
3 000 kr och motiveringen lyder: 
 
”För deras stora utveckling på kort tid när 
det gäller musikproduktion och eget 
musicerande. Petrichor har inspirerat 
andra barn och ungdomar genom sitt 
deltagande i konsertverksamhet”. 
 
GRATTIS!!! 

VILL NI GÖRA SNÖSKULPTURER?  

Kulturen har formar.  
2,4x1,8x1,8 
1,5x1,2x1,2 
1,2x1x1 

Hör av er till oss! 

ANMÄLAN: 

CAMILLA FREEDMAN, KONTOR: 0960-

157 66, MOB: 070-697 29 80, MAIL: 

CAMILLA.FREEDMAN@ARVIDSJAUR.SE 

ELLER AMANDA GRANBERG HÖGDAHL, 

MOBIL: 070-251 35 39, MAIL: 

AMANDA.GRANBERG.HOGDAHL@ARVID

SJAUR.SE. 

 
UNGDOMSPROJEKTPENGAR = UPP 
UPP är en påse pengar från kommunen 
som skall användas av ungdomar för 
ungdomar 13-25 år. Det kan gälla disco, 
spelningar, poesikvällar, teater, konserter, 
turneringar, fiskeläger, bokläger, 
dansworkshop – bara det är något som 
unga själva tror på att andra unga vill delta 
i. Ungdomarna kan få stöd och 
handledning av kommunens 
kulturpersonal för att kunna genomföra 
det de vill arrangera, men de måste själva 
dra lasset och ta ansvar!  

mailto:camilla.freedman@arvidsjaur.se
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När ansökan är klar tar det max sju dagar 
att få besked om de får pengar eller ej. 
Projektet ska ha vuxna samarbetspartners, 
ansvarig ungdom och måste kopplas till en 
juridisk person (förening eller Kulturen). 
Efter arrangemanget görs en utvärdering; 
skriven, muntlig, film, foto eller liknande 
och en rapport om hur pengarna 
spenderats. 
 
SNABBA RYCK 
Bidraget Snabba Ryck ska genom särskilt 
snabb hantering skapa möjligheter för 
ungdomar i Norrbottens län att arrangera 
kulturarrangemang med relativt kort 
planering. Detta för att stimulera 
ungdomarna att delta i och förstärka 
arrangörsleden. 
Bidraget kan sökas av ungdomar i åldern 
15–25 år för olika arrangemang i 
Norrbotten. Arrangemangen kan vända sig 
till alla åldrar, men ska genomföras av 
ungdomar.  
Arrangemanget ska genomföras med stöd 
från kommunen, antingen ekonomiskt 
eller med lokaler. Arrangemanget ska vara 
drogfritt och genomföras i drogfria lokaler. 

Ansökan ska göras i förväg och redovisas 
inom en månad efter arrangemanget med 
en enklare rapport. För mer info besök 
nll.se/sv/Kultur/Soka-bidrag/ 
 
KULTURGRUPPSMÖTEN 
Sandbackaskolans kulturgrupp och 
Fridhemsskolans kulturgrupp består av 
elever och lärare där Amanda Granberg 
Högdahl från Kulturen är samordnare. 
Grupperna samlas vid minst tre möten per 
termin för att tillsammans bestämma t. ex. 
vilken kultur som ska köpas in till skolorna. 
Vill du vara med? OBS! Om du är med i 
Kulturgruppen så får du ta del av all 
skolans kultur, även när din egen klass inte 
ska gå! Inresserad? Kontakta Amanda på 
070-251 35 39 eller via mail: 
amanda.granberg.hogdahl@arvidsjaur.se.  
 
Sandbackaskolan  C3:10 
6/2, 28/3, 10/5 
kl. 11.40-12.30       
 
Fridhemsskolan  Mysen  
6/2, 28/3, 10/5 
kl. 13.40-14.10 

 
VARFÖR EN KULTURKALENDER? 
Kulturkalendern är sammanställd av Kulturen i Arvidsjaur. Syftet med denna skrift är att 
samla och sprida information om barn- och ungdomars kulturutbud i Arvidsjaurs kommun 
och att underlätta för personal på förskola/skola och alla övriga inblandade att förarbeta och 
bearbeta aktuella kulturevenemang. Kulturkalendern visar även hur kommunen arbetar med 
den lokala ungdomspolitiken/demokratin för unga. 
 
Kulturkalendern trycks i ca 150 exemplar och ges till all personal inom förskola och skola i 
Arvidsjaurs kommun, politiker, biblioteken, Arvidsjaurs församling, studieförbunden, 
Medborgarhuset, Kulturskolan, Norrbottensteatern, Norrbottensmusiken, Nyheter i Norr, 
Riksteatern Norrbotten, NLL samt till berörda musiker och skådespelare och andra 
intresserade. Kulturkalendern är en del av Kultur(läro)planen som är antagen i KS. 
Kultur(läro)planen och även denna skrift hittar du på http://www.arvidsjaur.se 
 
Vi som arbetar för barn- och ungdomskulturen heter Camilla 
Freedman och Amanda Granberg Högdahl. Camilla finns på 
telefon 0960-157 66, 070-697 29 80 och nås via mailen på 
camilla.freedman@arvidsjaur.se. Amanda nås på telefon 070-
251 35 39 och amanda.granberg.hogdahl@arvidsjaur.se. 
Hör gärna av dig om stort och/eller smått! Gilla oss på 
facebook.com/UngIArvidsjaur!                                                      

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.kostdoktorn.se/wp-content/2012/02/TummenUpp.jpg&imgrefurl=http://www.kostdoktorn.se/ny-funktion-gilla-kommentarer&h=348&w=400&sz=29&tbnid=_Gel13zpCFcsDM:&tbnh=90&tbnw=103&zoom=1&usg=__ElRZoUizaQzX4DxQ4_rpmsYz3gg=&docid=SRsyPo25XbOqLM&sa=X&ei=kPslUsrJFcratAaukoHgDA&ved=0CC4Q9QEwAQ
file:///C:/Users/TAGD95/Documents/GroupWise/www.nll.se/sv/Kultur/Soka-bidrag/
mailto:amanda.granberg.hogdahl@arvidsjaur.se
http://www.arvidsjaur.se/
mailto:camilla.freedman@arvidsjaur.se
file:///C:/Users/TAGD95/Documents/GroupWise/facebook.com/UngIArvidsjaur
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EN KOMMUNÖVERGRIPANDE 
HANDLINGSPLAN 
 
Arvidsjaurs kommuns värdegrundlag för barn och unga lyder: 
 

 Alla barn och unga ska vara och uppleva sig sedda samt hörda 

 Varje barn och unga ska uppleva att de lyckas med något i sin vardag. Detta 
är speciellt viktigt för barn och unga som upplever motgång på ett eller 
flera livsområden 

 Femteklassaren är expert på att vara femteklassare. Detta innebär ett 
förhållningssätt till barn och unga som kompetenta individer 

 Barn och unga är en resurs i samhället och vi ska därför fokusera på det 
som är positivt 

 
Idag är frågor som rör barn och ungdomar ett av kommunens prioriterade övergripande mål. 
Kommunen har antagit ett årshjul för att planera och strukturera upp arbetet med ungas 
inflytande (se nedan). Det viktiga är att se barn och unga som en resurs i samhället där de 
har möjlighet till inflytande i frågor som de själva prioriterar. 
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Referensgrupper är elevråden och kulturgrupperna på Fridhemsskolan och Sandbackaskolan, 
Humlans fokusgrupp, en grupp för ensamkommande/nyanlända samt en för föreningar. 
Förhoppningsvis har ungdomar 19-25 snart också en egen referensgrupp. Alla fokusgrupper 
har en vuxen knuten till gruppen som stöttar vid behov: 
 

Sandbackas elevråd - Ambjörn Joki,  
Fridhemsskolans elevråd - Mona Dagman 
Kulturgrupperna – Amanda Granberg Högdahl 
Humlans Fokusgrupp - Anders Lindell 
Ensamkommande/nyanlända – Thomas Edström 
Föreningsgruppen – Carina Högdahl 
 
Vi återkommer om när och hur politiker och tjänstemän från de 
olika nämnderna och förvaltningarna ska möta högstadiets och 
gymnasiets elever under vårterminen. 
 
Arvidsjaurs kommun ingår i två nationella nätverk – SLUP 
(chefsnätverk för Strategiska frågor kring Lokal UngdomsPolitik) 
och NUNI (Nationella Nätverket för Ungas Inflytande).  

 
 
HAR DU BILDER? 

Har även du roliga, intressanta, berörande, turistiska eller vackra bilder från 
Arvidsjaurs kommun? Mejla mig! Kanske lägger vi ut ditt bidrag på 
kommunwebben i mån av tid. Arvidsjaurs kommun förbehåller sig rätten att fritt 
kunna använda bilderna i positiva sammanhang. Fotografens namn ska 
naturligtvis framgå. (Det som kan rymmas under "nyhetsbevakning" hänvisas till 
Nyheter i Norrs nyhetsredaktion 0960-472 70). 
 
Kommuninformatör Kent Norberg, kent.norberg@arvidsjaur.se  
 
 

SAMISK KOORDINATOR 

Arvidsjaurs kommun har en samisk koordinator för de 
svenska nationella minoriteterna. Tillhör du någon av dem 
(samer, finnar, tornedalingar, romer eller judar) och vill 
veta vilka rättigheter du har enligt lagstiftningen så får du 
gärna ta kontakt med denne eller om du har arrangörs-
/kulturfrågor runt de svenska minoriteterna. Tjänsten har 
varit vakant en längre tid men kommer att besättas i 
januari månad 2017. Vi återkommer med information om 
detta så snart det är klart. 

 
 

  

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNx7CMxdvJAhXBqnIKHZ9ZChoQjRwIBw&url=https://www.sametinget.se/nationaldag&psig=AFQjCNGr2HC4gartwIYqTcFhJ_qoBNu8cw&ust=1450188984381229
mailto:kent.norberg@arvidsjaur.se
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KONTAKTER 

ARVIDSJAUR

 
Arvidsjaurs Fotoarkiv  
Wayne Rahm 
Telefon: 0960-157 80 
www.arvidsjaur.se 
 
Föreningsservice, Bio 
Kristoffer Westerberg, Medborgarhuset 
Telefon: 0960-157 79 tisdagar kl. 09.00-12.00  
 
Huvudbiblioteket Arvidsjaur 
Telefon: 0960-157 82 
 
Humlan Mötesplatsen  
Telefon: 0960-158 02 
 

RESURSER I NORRBOTTEN FÖR SKOLORNA ATT NYTTJA  

Havremagasinet 
http://havremagasinet.se/pedagogisk-verksamhet/  
 
Konstmuseet i Norr 
http://www.konstmuseetinorr.se/ 
 
Norrbottens museum 
http://norrbottensmuseum.se/barn-skola/skola.aspx 
 
Länskonsulenter NLL: 
Lena Ylipää - länskonstkonsulent  
Telefon: 070-252 16 41 
E-post: lena.k.ylipaa@nll.se 
 
Pia Jägstrand - länshemslöjdkonsulent 
Telefon: 070-360 79 02 
E-post: pia.jagstrand@nll.se 
 
Maud Ån - länshemslöjdkonsulent 
Telefon: 070-360 42 35 
E-post: maud.an@nll.se 
 
Lars-Eric Larsson - filmkonsulent Filmpool Nord 
Telefon:  070-546 4074     
E-post: lars-eric@fpn.se

http://www.arvidsjaur.se/
http://havremagasinet.se/pedagogisk-verksamhet/
http://www.konstmuseetinorr.se/
http://norrbottensmuseum.se/barn-skola/skola.aspx
mailto:lena.k.ylipaa@nll.se
mailto:pia.jagstrand@nll.se
mailto:maud.an@nll.se
mailto:lars-eric@fpn.se
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Hejdå! 
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KALENDARIUM vt2017 
Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni 

1 1 SKAPANDE SKOLA -

workshop m Knut 
1 Dialog- & 
Demokratidag, 
Barnteater i Glommers 

1 1 1 

2 2 SKAPANDE SKOLA - 
workshop m Knut 

2 2 2 2 

3 3 Dagbio, 
Konsert Elevens val 
Fridhem och Knut  

3 Dagbio, 
 

3 3 3 

4 4 4 4 Slöjdklubb, 
Norrbottensmusiken: 

Hemlängtan 

4 4 

5 5 5 5 5 Dagbio 5  

6 6 Kulturgruppsmöte 6 Knattebio Snipp snapp 6 6 Knattebio Ville och 
vilda och Jag å 
girafferna 

6 

7 7 7 Sportlovsbio 
låg/mellan 

7 7 7 

8 8 8 Slöjdklubb, nycirkus 8 Pyssellördag på 
bibblo 

8 8 

9 9 Afterdagis 
barnteater 

9 Kulturskolan workshop 
 

9 9 9 

10 10 10 Kulturskolan 
workshop 

10 10 Kulturgruppsmöte 10 

11 11 11 E-sport/LAN 11 11 11 

12 12 12 E-sport/LAN 12 12 Kulturdag 12 Kulturläger  

13 13 13 Teater Sex å sånt 13 13 Workshops 13 

14 14 14 Teater Puss å snusk 14  14 14 

15 15 15 Teater <3a mig. nu 15  15 15 Kick-off 
sommarboken 

16 16 Barnteater i 
Fjällbonäs 

16 16 16 16 

17 Start 
bokslukarna 

17 Dagbio, Knattedisco 
dubbel 

17 Dagbio, 
Knattedisco 

17 17 17 

18 18 Samisk saga på 
bibblo 

18 18 Förskolebio: Lea 18 18 

19 19 19 19 19 Afterdagis Guji 
teater 

19 

20 Start 
Fredagmys på 
bibblan 

20 20 20 20 Guji i Glommers 20 

21 Music for Life 
Konsert 

21 Slöjdklubb 21 Norrbottensmusiken: 

Bästa Kompis 
21 Dagbio 21 21 

22 22 22 22 22 22 

23 23  23 23 23 23 

24 24 24 24  24 24 

25 Barnteater 
Kan själv! i 
Glommers 

25 25 25 Teater Run for it 
(ung scen norr 24-
28/4) 

25 25 

26 26 26 26 Afterdagis dans 26 Knattedisco 26 

27 27 27 27 27 27 

28 Knattebio 
Alfons 

28 Norrbottensmusiken: 

Vår underbara värld 
28 Kulturgruppsmöte 28 Knattedisco 28 28 

29  29 29 29 29 

30 SKAPANDE SKOLA 

Skrivarverkstad 
m Zinat 

 30 Kulturskolans Den 
fula Ankungen  

30 30 30 

31 SKAPANDE SKOLA 

Skrivarverkstad/
worshop m Knut 

 31 Dagbio  31 Kulturskolans 
Vårkonsert 

 

 


