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Översikt - Professionell scenkonst i förskola/grundskola och gymnasiet

SKOLFÖRESTÄLLNINGAR VT19
FÖRSKOLA

6ÅRS-LÅG

MELLAN

vecka

datum

v6

FRE 8/2

titel

starttid

DET BOR EN TIGER I MINA HÄNDER
3åringar, 2 föreställningar
massagesaga inkl material

8.30 på Nyborgs

plats

längd

7

10.30 på Medan

v15

TOR 11/4

HELGAS RESA 4-5 åringar
(maxpublik 50)

9.40

Medan

35 min

9

v5

ONS
30/1

Har du hört att Rosie har bitit i
gräset? Åk 2-3 (max ca 80)

9.30
11.50

Medan

40 min

6

v15

TOR 11/4

HELGAS RESA 1or + 6års (max 50)
2 klasser/föreställning

8.40
10.40
11.40

Medan

35 min

9

10min/
klassrum

10

TOR

Skapande skola: Lågstadiet
BERÄTTARRAZZIA åk 1-3

Besök i klassrum

v21
v4

TOR 24/1

MEKA MED MUSIK åk 5

fm

Klassrum

4x20min

6

V 12

TOR 21/3
FRE 22/3
FRE 22/3

HOPPET (max ca 60 elever)
(teater) Anna P – samordnar För
hela mellanstadiet.
Tot 3 föreställningar (maxpublik ca
60 elever)

13.00
8.45
10.45

Medan

60 min

8

v15

MÅN 8/4
MÅN 8/4
TIS 9/4

TYP KILLE TYP TJEJ TYP (teater)
För hela mellanstadiet
Tot 3 föreställningar
(maxpublik ca 70 elever)

10.00 åk 4
13.00 åk 5
10.00 åk 6

Medan

40 min

9

10

Skapande skola: Åk 6
BERÄTTARWORKSHOP
TOR

Torsdag Pass 1kl 10.00-11.30
Torsdag Pass 2 kl 12.40-14.10

Klassrum
Klassrum

v19

FRE

Fredag Pass 1 kl 8.20-9.50
Fredag Pass 2 kl 10.10-11.30
Fredag Avslut kl 12.40-13.40 ALLA
6or

Klassrum
Klassrum
Avslut i
Aula?

v11

TIS 12/3

CIRKEL AV ASKA (teater)

10.00

Medan

90 min

7

v13

TOR 28/3

BURN OUT BEATS (musik)

10.00

Medan

40 min

8

v11

TIS 12/3

CIRKEL AV ASKA (teater)

14.00

Medan

90 min

7

BURN OUT BEATS (musik)

12.30

Medan

40 min

8

v17-19

HÖG

GY

sid

40 min

v13

TOR 28/3

OBS ny tid!

Vid frågor, vänligen kontakta kulturkoordinator Amanda GH
amanda.granberghogdahl@arvidsjaur, mobil: 070-251 35 39.
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Kulturen hälsar gärna på i er verksamhet!
Kulturkoordinator besöker gärna planeringträffar, klassrumsbesök, elevråd,
klassråd eller arbetsplatsträffar för att informera, inspirera och samverka!
Ta kontakt med kulturkoordinator Amanda Granberg Högdahl
mobil: 070-251 35 39 e-post: amanda.granberghogdahl@arvidsjaur.se
för att boka tid!
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VARFÖR KULTUR I SKOLAN?
Varför kultur?
Kultur stimulerar känsla, fantasi och språk. Kultur ger människan redskap
att bättre förstå både sig själv och andra. Med känslans och fantasins
hjälp kan man leva sig in i en annan kultur eller i en annan tid. Det är
viktigt att alla barn och ungdomar får uppleva det direkta mötet med
levande kultur och ges möjlighet att utveckla sitt eget skapande.
Det finns mängder av forskning som pekar på kulturens positiva inverkan
på många olika områden. Forskare menar att kultur bidrar till bättre
skolresultat, minskad stress, förbättrad hälsa, ökad entreprenörskap samt
gynnar språkutveckling och skapar en känsla av tillhörighet bland barn
och unga. Kultur har, oavsett definition, inverkan både på oss som
individer och på de samhällen vi bor och verkar i. Kultur ger perspektiv
och verktyg för att ifrågasätta oss själva och skeenden i världen omkring
oss. Kultur kan skapa sammanhang, tillhörighet och gemenskap.
Konst och kultur ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och
lärande. Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som
vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen. Estetiska och
kreativa lärprocesser ger elever och skolan verktyg och kunskaper om hur
man kan påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. Barn ska
inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och
konst och utveckla sitt eget skapande, språk och musikalitet och visuella
och kroppsliga uttryckssätt. Barn ska ges möjligheter att prova och
utforska olika kunskaper och erfarenheter.

Varför i skolan?
Skolan är den enda sociala och kulturella samlingsplats som når alla barn
och unga oberoende var de bor eller vilken bakgrund de har. Skolan har
ansvar för att ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga till
eget kreativt skapande. Alla elever ska också erbjudas möjligheter att
uppleva olika uttryck för kunskap och bildning, pröva och utveckla olika
konstnärliga uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Ett sätt är
att ta del av samhällets kulturutbud.
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Vad säger styrdokumenten?
Eleven ska
… stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
… ges möjlighet att använda och ta del av många olika uttrycksformer
såsom språk, bild, musik, drama och dans.
….utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.
…
Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kulturoch arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som
kan berika den som en lärande miljö.
…
Skolans mål är att varje elev har inblick i närsamhället och dess arbets-,
förenings- och kulturliv.
…
I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt
berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den
egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.












RIKTLINJER FÖR SKOLORNAS SCENKONSTUTBUD
PLANERING Kulturkordinator samordnar dvs. beställer, bokar och
planerar och kommunicerar skolornas utbud av scenkonst. From vt19
sker urvalet i samråd med elevråden.
ANTAL Ca 2-4 aktiviteter per termin (MINST 2 kulturupplevelser/elev)
GENOMFÖRANDE Kulturkoordinator koordinerar bärhjälp,
scenbygg/riv, lokaler/loger, get-in-tider, publikinsläpp osv om inte
annat anges. Undervisande lärare följer med sina elever till
aktivitet/föreställning och förarbetar/bearbetar aktuell föreställning i
mån av tid.
KOMMUNIKATION Kulturkoordinator skickar ut översikt i början av
terminen, påminnelse ca 1 v innan föreställning, samt sammanställer
kulturkalender med samlad information om kultur i skolan.
UTVECKLA Önskemål, förslag på förbättringar meddelas
kulturkoordinator. Feedback löpande till kulturkoordinator direkt efter
föreställning och/eller vid terminsslut. Elevråden ombeds också
lämna feedback på skolutbudet i samband med elevrådsbesök.
KULTURKONTAKT Utse gärna en kulturkontakt i er verksamhet om ni
upplever att behov finns. Meddela namn och kontaktuppgifter till
kulturkoordinator.
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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
tillgängliggöra kulturen för våra barn och unga genom 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, Region Norrbotten samt till berörda musiker och
skådespelare och andra intresserade. Kulturkalendern är en del av
Kultur(läro)planen som är antagen i KS.
Visste du att Arvidsjaurs Kommun har en Kulturläroplan för barn och unga?
Den kommer att uppdateras under 2019.
Mer om detta i nästa kulturkalender.

Hej!
Mitt namn är Konstantin Golava och jag har hjälpt
till med vårens kulturkalender. Jag jobbar på kulturoch fritidsförvaltningen och jag tycker att varje
människa har rätt att delta i kulturell aktivitet. Vi
arbetar för att skapa möjligheter för alla att delta i
kultur, oavsett ålder, kön, nationalitet, språk, sexuell
läggning eller andra aspekter. Kontakta gärna mig
om ni önskar hjälp i er verksamhet med ert hbtq-arbete, jag har erfarenhet
av att engagera mig i sådana frågor.
Vi är alla annorlunda men lika mycket värda! Be proud! :)
//Konstantin Golava
konstantin.golava@arvidsjaur.se

5

Scenkonst för skolorna våren 2019

MER OM FÖRESTÄLLNINGARNA
Norrbottensmusiken/Elin Jonsson och Kristina Bergström:

Meka med musik!
TORSDAG 24 JAN PÅ RINGELSKOLAN
klassrumskonserter för åk 5
FÖRMIDDAG ca 20 min/klassrum
Elin och Kristina bjuder på folkmusik från norra Sverige
med hjälp av fiol och tramporgel. Mellan låtarna
berättar de om musiken och instrumenten – hur
fungerar egentligen en tramporgel och hur många
strängar har en fiol? Med mejsel och skruvdragare mekar vi tillsammans i instrumenten!
I norr har tramporgeln varit väldigt vanlig både i hem och skolor men även vid spel till
dans och fest. Låtarna är lokala men hörs sällan i dagens media. Duon vill bjuda in till
ett möte med folkmusik främst från Norr- och Västerbotten. Det är musik som kan vara
både ösig och vilsam, medryckande och melankolisk. Elin och Kristina tar denna gång
musiken rakt in i klassrummet till elevernas egna miljö.
TEATER AV PYGMÉTEATERN (4-10 år)

Har du hört att Rosie har bitit i gräset?
ONSDAG 30 JAN PÅ MEDAN, ROTUNDAN
KL 9.30 åk 2 + parkskolan
KL 11.50 åk 3
Med sin humor och stilistiska förmåga skildrar
Pernilla Stalfelt på ett roligt, fantasifullt och
sakligt sätt de stora existentiella frågorna. För
små som för stora. Det är svårt att förstå vad
döden är, men lite grann kan man veta i alla
fall. Inga undringar är för små, för stora eller
omöjliga. Vart kommer man när man dör? Vad
händer på en begravning? Var finns själen?
Hur ser Gud ut? Om hon nu finns, vill säga. Vad
blir man i nästa liv?
En blomma? En älg eller en ängel? Kanske en
stjärna på himlen? En pjäs i femton korta
betraktelser kring livet och döden.
Med mycket humor och lite sång och musik tar
vi oss an de stora frågorna!
Fritt efter Dödenboken av Pernilla Stalfelt.
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Musiksaga/teater massage (3-5 år) Norrbottensmusiken/Susanne Lind:

Det bor en tiger i mina händer
FREDAG 8 FEB PÅ NYBORGS/MEDAN
KL 8.30 på Nyborgs för 3åringar på Nyborgs, Skogsbacken och Ripan och KL 10.30 på Medan,
Rotundan för Stortorget och Haren

Susanne Lind är en prisbelönt folkmusikant som i 20 år
har sjungit och dansat med tusentals barn över hela
landet. Nu återvänder hon till Norrbotten, denna gång
med en massagesaga där Molly och Tiger går på
äventyr för att hitta Solberget. Det blir sång, musik,
rörelser och lite massage. Härliga bilder ur boken Det
bor en tiger i mina händer av Jeanette Milde och
Sabine Rosén visas på skärm och förskolan får behålla
ett exemplar av boken efteråt. I boken finns även
instruktioner till de enkla massage- rörelser som passar
ihop med sagan. Med boken som din förskola får kan ni
upprepa massagesagan om och om igen. Låt barnen
lyssna, massera och reflektera. Eller varför inte skapa
egna massagesagor!
Giron Sámi Teáhter (från 14 år)

Cirkel av Aska

TISDAG 12 MAR PÅ MEDAN, BION
KL 10.00 för hög
KL 14.00 för gy
Vem äger jorden?
Ta den gamla sanningen till ditt hjärta:
till dem som har omtanke, till dem hör naturens gåvor
barnet hör till modern, som fostrar det till ansvar färdmedel till den, som färdas i ljuset
egendom hör till givaren, styrka till den öppna handen
fisken i sjön hör till den som sparar för återväxten
i sju led, för den som ser först och beslutar sen.
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Pantomimteatern:

Hoppet
TOR-FRE 21-22 MAR PÅ MEDAN, BION
To 21/3 KL 13.00
Fr 22/3 KL 8.45 OCH KL 10.45
Maxpublik ca 60 elever.
Mellanstadiet, Anna P samordnar
”Allt hände plötsligt
– Det är inte tryggt här, sa mamma
Jag var liten och skickades bort
Jag bara hängde med, vågade inte fråga. Jag visste inte
Europa fanns
Jag var i min egen värld och det var mörkt.
”Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling” (FN:s
barnkonvention)
Vi möts på nyheterna, på bussen, i skolan. Barn som har flytt ensamma har en historia
att berätta: om en barndom som inte fick fortsätta, om krig och flykt. Nu är deras
historier en del av vår gemensamma historia.
Pantomimteatern har lyssnat till några av berättelserna. De handlar om lyckan över ett
par nya sneakers, om längtan efter familjen och kompisarna, om bottenlös rädsla och
ensamhet. Men förunderligt nog också om ett hopp som vägrar dö. Pantomimteatern
vill ge röst åt några av de här barnens erfarenheter i en ordlös och visuell, fartfylld
föreställning. Tre skådespelare och en sinnrik scenbild med mycket musik, tar oss med
på en resa.
Norrbottensmusiken: Musik (13-18 år)

Burn out beats

TORSDAG 28 MARS PÅ MEDAN, BION
KL 10.00 hög
KL 12.00 gy
Vad är sväng? Vad är det som får oss att börja dansa?
Hur spelar man ett fett groove? Här tas publiken med
på en svindlande resa i högt tempo där beat, rhythms
och grooves spelar huvudrollen.
I den här scenshowen blandas musik i olika stilar på ett lekfullt sätt med historia och
teori om musikens grundstenar. Norrbottensmusiken har med den här produktionen
glädjen att presentera ett nytt samarbete tillsammans med Framnäs folkhögskola.
Skolan har de senaste åren vuxit och erbjuder nu Sveriges bredaste program av
konstnärliga och kreativa utbildningar. Studenter från skolans olika musikutbildningar
har tillsammans med regissören Kjell-Peder Johanson skapat denna unika
konsertupplevelse och bjuder på en spännande musikalisk resa i både tid och genrer.
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Totalteatern: (10-12 år) Mellanstadiet

Typ kille typ tjej typ
MÅN-TIS 8-9 APR PÅ MEDAN, BION
Må 8/4 KL 10.00 åk 4
KL 13.00 åk 5
Ti 9/4
KL 10.00 åk 6
Maxpublik ca 70 elever
TYP TJEJ TYP KILLE TYP är en aktuell
och engagerande föreställning
som med värme, humor och
interaktivitet belyser och
ifrågasätter könsnormerna. Det är
en föreställning som utifrån barnens verklighet berör och sätter igång tankar och känslor
kring den egna könstillhörigheten och dess villkor.
Är det okej att vara en pojkflicka men inte en flickpojke? Vad är ”bögigt” och varför?
Är det någon skillnad på tjejer och killar? Kan killar ha rosa? Tar tjejer mindre plats? TYP
TJEJ TYP KILLE TYP är en stark och angelägen teaterupplevelse som väcker nyfikenhet
och lust att ytterligare utforska genusfrågorna. Efter föreställningen finns möjlighet till
samtal och diskussion med skådespelaren.
Musiksaga (6-9 år)av Norrbottensmusiken/Vokalgruppen Kraja:

Helgas resa
TORSDAG 11 APR PÅ MEDAN, ROTUNDAN
4 föreställningar (4-5 år, 6års, åk 1)
Tider sätts i samråd med berörda verksamheter.
Får vi presentera en musiksaga med
folkliga förtecken?! Fylld av möten
mellan dåtid och nutid, människor
och väsen, musik och historier.
Publiken blir även utövare genom
sånger och rörelser. På så vis hjälper
de till att föra berättelsen framåt.
Berättelsen kretsar kring Helga som
reser från sin ö i jakt på nya sånger.
På vägen möter hon flera folkliga ting
som folkdans, kulning, folklig sång
och skogsväsen. Vokalgruppen Kraja från Umeå består av Frida Johansson, Eva
Lestander, Linnea Nilsson och Lisa Lestander. De har efter 10 år som grupp och med tre
skivor i bagaget, etablerat sig på den svenska och europeiska folkmusikscenen. De är
numera något så ovanligt som unga veteraner inom svensk folkmusik och har även stor
erfarenhet av musikpedagogiskt arbete. Genom traditionellt material, egna
kompositioner och med sina karakteristiska klanger har de trollbundit lyssnare med sin
sång, både när och fjärran.
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Skapande skola/Musikteatern mfl:

Berättarworkshops för åk 6
V17-19 TORSDAGAR (+FREDAG v19)
Planeras i samråd med lärarlag åk6
Workshop kring traditionellt berättande,
dramaturgi, hur man skapar en berättelse,
framträdanden, fånga åhörarnas intresse.
Workshopen utgår från gruppens dynamik och
behov.
För personalen ingår en
workshop/fortbildningssession om muntligt
berättande och dess betydelse för
språkutveckling och lärande. Detta tillfälle
planeras i samråd med rektor.

Skapande skola/Musikteatern mfl:

Berättarrazzia för lågstadiet
V 20 eller 21 TORSDAG, klassrumsbesök
3 besök per klass, av tre olika berättare (ca 10 min/berättelse)
Berättarna stormar in! Plötsligt invaderas skolan, dörren slås upp i sal efter sal och
klassen gör stora ögon när den första berättaren oväntat stormar in och drar en
historia… Den ena efter den andra berättaren dyker upp, alla med olika historier. Snart
kokar skolan av rykten och berättelser – vilka är de, vad fick ni höra, berätta!
Berättarrazzian fungerar för alla åldrar och för all personal. Den sker överraskande
under en vanlig skoldag och det är bra om eleverna inte vet om något i förväg.
Lyssnarna behöver inte förflytta sig, det gör berättarna.
Kort om oss:
Malin Åberg är berättare, dramapedagog och svensklärare från Skellefteå. Hon är
bland annat med och organiserar berättarfestivalen i Skellefteå samt varit delaktig i
projektet ”Lyssna på oss” i Jörn som varit en treårig satsning för och med befolkningen i
Jörn där man blandat berättande med andra kulturella uttryck. Hon har också som
svensklärare och berättare blivit uppmärksammad för sitt arbete med muntligt
berättande som pedagogiskt verktyg på SFI. Hon är en uppskattad pedagog som
leder kurser i muntligt berättande för både barn och vuxna.
Harleen Kalkat har arbetat som skådespelare, berättare och teaterlärare i snart 20 år.
Sedan två år tillbaka bor hon i Arjeplog. Sin utbildning har hon från Teaterhögskolan i
Göteborg. Hon har bland annat undervisat på Kulturama, Nacka dans och teater,
Värmdö scenskola och Kulturskolan i Arvidsjaur. Hon driver teatergruppen Musikteatern
som turnerar i hela landet. Hon leder kurser både i teater och berättande från
förskolan-vuxna.
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SKAPANDE SKOLA
Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella
kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras
möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen
kulturbudget.

Det här bidraget gör att konst och kultur integreras i förskolan, förskoleklassen, grundskolan
och i vissa särskilda utbildningsformer på lång sikt. Det bidrar också till att barn i större
utsträckning får ta del av och delta i professionell kulturverksamhet och får större möjligheter
till eget skapande. Kulturrådet prioriterar ansökningar där barnets och elevens möte med det
konstnärliga uttrycket och den kreativa processen står i fokus. Skapande skola utgår utifrån
rättighetsperspektivet som betonar att:
”ALLA barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som
vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de
påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter
att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.”
Kontaktperson för Skapande Skola i Arvidsjaur
är kulturkoordinator Amanda GH, e-post:
amanda.granberghogdahl@arvidsjaur.se
mob: 070-251 35 39. Kontakta henne för mer
information eller för att bolla idéer. Skapande
skola-ansökan för läsåret 19/20 skickas in i
början av februari 2019. Handläggningstiden
är ca 12 veckor. Om ansökan beviljas så
meddelas berörda enheter och
kulturkordinator kallar därefter berörda
lärare/lärarlag till ett första planeringsmöte.
Mer information om skapande skola finns på
Kulturrådets hemsida.
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KULTURAVDELNINGEN PÅ
ARVIDSJAURS KOMMUN
Eftersom vi nyligen genomgått en omorganisation följer här en kortfattad information om
förvaltningen. KULTUR OCH FRITID har slagits samman till en enhet och Katarina Landstedt har
som Kultur och Fritidschef det övergripande ansvaret över hela förvaltningen. Katarina har
utöver det övergripande ansvaret även stenkoll på allt som rör fritidssidan, ex föreningsstöd,
drift av Camp Gielas Camping och Stugby, Bad, sporthallar, Prästberget, isladan,
fotbollsplaner IP, skidspår etc. Vissa ansvar som tidigare låg under Kultur och
Integrationsförvaltningen har flyttats över till andra enheter. Landsbygdsutvecklingsfrågor har
flyttats till Tillväxtenheten och integrationsfrågor ligger numera under Resurscentrum. Du hittar
mer information om Kultur och fritid på kommunens hemsida arvidsjaur.se under fliken UPPLEV.
I denna kalender hittar du mer information om respektive verksamhet.

Kultur på fritiden
Kommunen erbjuder kultur i form av litteratur (biblioteket), film (biograf), scenkonst
(föreställningar) samt konst- och kulturaktiviteter i samverkan med föreningsliv och
studieförbund. Kommunen prioriterar kultur för barn och unga upp till 25 år. Konst- och
kulturevenemang för vuxna arrangeras i första hand av konst, kultur och musikföreningar,
studieförbund, församling och i vissa fall kommersiellt. Vi uppmuntrar och stöttar genom
samordning/samverkan, föreningsstöd och lån/uthyrning av lokaler. Kort sagt kan man säga
att kommunen stöttar så gott det går med de resurser och de verktyg vi har till förfogande.

Vi som jobbar med kultur på Arvidsjaurs Kommun
KATARINA LANDSTEDT
Kultur- och fritidschef
E-post: katarina.landstedt@arvidsjaur.se
Jag heter Katarina Landstedt och har fått förmånen att
arbeta som kultur- och fritidschef i Arvidsjaurs kommun.
Det känns både spännande och stimulerande med all
slags kultur. Hör gärna av dig med funderingar eller
idéer!

KRISTINA SANDSTRÖM
Biblioteks- och kulturskolechef
Telefon: 0960-158 13
Mobil: 072-731 93 63
E-post: kristina.sandstrom@arvidsjaur.se
Du hittar mer information om kulturskolan på sid19 - 22,
och biblioteken på sid 25 – 28.

KRISTOFFER VESTERBERG
Bio, Medborgarservice, Medborgarhusets lokaler
Telefon: 0960-157 79
E-post: kristoffer.westerberg@arvidsjaur.se
Du hittar mer information om bion på sid 24 – 24.
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WAYNE RAHM
Arvidsjaurs fotoarkiv (gamla bilder), Let’s Go, Cafeterian HC, Kultur i Vården
Telefon: 0960-156 70
E-post: wayne.rahm@arvidsjaur.se

KULTUR I VÅRDEN
Kultur i vården Anordnar en bred variation av kulturaktiviteter för äldre, främst på
omsorgsboenden men även offentliga evenemang.
SARA HOLMBERG 070- 268 64 57
BIRGITTA BERGSTEDT UNNES 072- 741 49 40
WAYNE RAHM 070- 293 89 75

MARIANN LÖRSTRAND
Samisk koordinator
E-post: mariann.lorstrand@arvidsjaur.se
Telefon: 0960-165 14, 072-220 65 74
Bures! Visste du att Arvidsjaurs kommun sedan 2010 tillhör det
samiska förvaltningsområdet? Det finns fem erkända nationella
minoriteter: samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar
med egna erkända minoritetsspråk, samiska, finska, meänkieli,
romani chib och jiddisch. Det innebär att det finns en lagstiftning
som ger särskilda rättigheter vad gäller språkanvändning, skyltning på samiska,
inflytande i egna frågor och rätt till barn- och äldreomsorg på sitt eget språk. Som
samisk koordinator/sámien ekttediejjie arbetar jag åt kommunen med dessa frågor.
Mon mahten maid sámegiella, puhun myös suomenkieltä ja meänkielä! Tillhör du
någon av dessa nationella minoriteter och vill veta vilka rättigheter du har enligt
lagstiftningen så får du gärna kontakta Mariann. Hon tar också gärna emot dina
frågor och förslag kring arrangemang och kultur.
http://www.arvidsjaur.se/sv/kommun/Information-pa-samiska/

AMANDA GRANBERG HÖGDAHL
Kulturkoordinator
E-post: tagd95@arvidsjaur.se
Telefon: 070-251 35 39
Kontakta mig angående offentligt scenkonstutbud, kulturprojekt,
samverkan, kulturevenemang, kulturkalendrar, kommunens
konstarkiv, frågor som rör kulturtraditioner/kulturarv/kulturmiljöer,
lovaktiviteter (bidragsfördelning, Socialstyrelsen), skolornas
scenkonstutbud, skapande skola och ungas inflytande.

KONSTANTIN GOLAVA
stöttar samtliga funktioner och verksamheter efter behov.
E-post: konstantin.golava@arvidsjaur.se
13

GRATTIS TILL KULTURPRISTAGARE 2018
KULTURPRIS 2018
Arvidsjaurs Hembygdsförening
Årets kulturpris går till en förening som under många år
arrangerat allt från rödingfiske i tjärn med egenplanterad
fisk till guidade visningar, valborgsfirande,
midsommarfirande och gemytligt Swedish fika på
hembygdsmuseet.
Detta pris är ett tecken på bygdens uppskattning för ert
arbete med att vårda och bevara vårt gemensamma
kulturarv. Arvidsjaurs Hembygdsförening är värdiga vinnare av årets
kulturpris.
UNGDOMSKULTURPRIS 2018
Emilia Häggqvist och Felicia Häggqvist
Årets Ungdomskulturpris delas i år av två personer som
med magisk inställning, stort mod, flit och beslutsamhet,
outtröttligt deltar och medverkar i flertalet av
Kulturskolans dansaktiviteter och föreställningar. Emilia
och Felicia Häggqvist har representerat orten i en
regional koreografitävling och genom denna
utmärkelse vill vi uppmuntra och hylla dem som
ambassadörer för ett Arvidsjaur i rörelse.

UNGA ARRANGÖRER
Det finns möjlighet att söka pengar när unga arrangerar aktiviteter/föreställningar för
andra unga via Region Norrbottens ”Snabba ryck”.
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 ta kontakt med kulturkoordinator Amanda GH, e-post:
amanda.granberghogdahl@arvidsjaur.se
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LÄNSUNGDOMSRÅDET LUR
Länsungdomsrådet (LUR) söker ny kommunrepresentant from våren 2019!
Är du mellan 15 och 25 år, intresserad av politik, och har tankar om hur
man kan utveckla regionen? Ansök då om platsen som
kommunrepresentant i Norrbottens Länsungdomsråd, LUR!
Länsungdomsrådet skapades hösten 2012 för att förenkla samtal mellan
politiker och ungdomar i Norrbotten. Arbetet i Länsungdomsrådet är bl a
kopplat till Norrbottens kulturplan, som är det dokument som styr
inriktningen på regionens insatser inom kultursektorn. I kulturplanen finns
målet om barns och ungdomars delaktighet i kulturutbud och
kulturutveckling. Länsungdomsrådet arbetar med många olika frågor.
Vad som krävs: deltagande vid 3-4 möteshelger/år och att du är lyhörd
gentemot vad dina kamrater och andra ungdomar tycker och tänker om
sitt liv i Arvidsjaur.
Låter det intressant? Maila din intresseanmälan till Amanda Granberg
Högdahl tagd95@arvidsjaur.se eller Alexandra Möller till
alex.moller@hotmail.com med kort motivering varför du vill vara med i LUR
och varför vi bör välja just dig. Hör gärna av dig om du har frågor!

Vad gör LUR?
2016 arrangerade LUR bland annat en demokratidag
med temat integration och jämställdhet.
2017 fick rådet bland annat komma med tankar och
förslag vad gäller framtidens digitalisering av vården i ett
projekt som hette Framtidens Hälsa och Vård 2035.
2018 åkte representanter från rådet till Almedalen för att
hålla i ett seminarium för region Norrbotten. Det
utmynnade i en paneldiskussion om ungas framtid på
glesbygd och hur Norrbotten kan ta del i framtidens
samhällsplanering på nationell nivå.
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UNGAS INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET
UNGDOMSPOLITISKT ARBETE I ARVIDSJAUR KOMMUN
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. 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.
Arvidsjaurs kommun ingår i tre nationella nätverk – SLUP (chefsnätverk för Strategiska
frågor kring Lokal UngdomsPolitik), NUNI (Nationella Nätverket för Ungas Inflytande)
och KEKS (Kvalitet och kompetens i samverkan). Vi återkommer om när och hur
politiker och tjänstemän från de olika nämnderna och förvaltningarna ska möta
högstadiets och gymnasiets elever under läsåret.

LÄGESRAPPORT UNGDOMSDEMOKRATI
Modellen med fokusgrupper, kulturgrupper och referensgrupper ses över och
utvärderas i samband med en nystart av det ungdomspolitiska arbetet inom
kommunen. En inventering av styrdokument som påverkar arbetet kring barn och
ungas inflytande har inletts i december 2018 och fortlöper under våren.
Vi efterlyser nu personer som vill hjälpa till att driva frågan kring barn och ungas
inflytande och utveckla arbetet med ungdomsdemokrati. Hör av dig till Amanda GH,
e-post: amanda.granberghogdahl@arvidsjaur.se, mobil: 070-251 35 39 om du är
intresserad av att engagera sig, eller har synpunkter/förslag som kan komma till nytta i
detta arbete.
Fridhemsskolans elevråd – kontaktperson Peter Lundgren.
Sandbackas elevråd – ordförande Hussein Fathel.
Kulturkoordinator besöker elevråd regelbundet och tar i samråd med elevråden fram
skolornas scenkonstutbud terminsvis.
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OFFENTLIG SCENKONST FÖR
BARN/UNGDOM/FAMILJ
VÅREN 2019
Har du hört att Rosie har bitit i gräset (TEATER 4-10år)
TIS 29 JAN, KL 16.00, MEDBORGARHUSET
Bak & Fram (DANS 2-5ÅR)
7 FEB KL 16.00, MEDBORGARHUSET
Leva livet! (FAMILJEKONSERT)
LÖR 16 FEB, KL 20.00 MOSKOSEL
SÖN 17 FEB, KL 17.00 LAUKER
Musikresa till Arjeplog:
Samuel Ljungblad och Norrbotten Big Band (KONSERT)
ONS 6 MARS KL 19.00 i ARJEPLOGS KYRKA. Bussresa ingår, avfärd kl 17.30
från Medan, Arvidsjaur. Anmälan till Biblioteket senast 2/3.
Cirkel av Aska (TEATER, FAMILJEFÖRESTÄLLNING, FRÅN 14 ÅR)
MÅN 11 MAR, KL 19.00, MEDBORGARHUSET
När prinsen kom till byn (TEATER)
ONS 20 MAR kl 19.00, MEDBORGARHUSET
Marmelad (DANS 2-6ÅR)
MÅN 1 APR, KL 16:00, MEDBORGARHUSET
Ziggy (TEATER, FAMILJEFÖRESTÄLLNING, FRÅN 12 ÅR)
ONS 3 APR, KL 17:30, MEDBORGARHUSET
Ursäkta, sa månen (DANS, FRÅN 4 ÅR)
MÅN 6 MAJ, KL 16.00, MEDBORGARHUSET
Tidsfördriv (FAMILJEFÖRESTÄLLNING, MUSIK, NYCIRKUS, FRÅN 6 år )
SÖN 12 MAJ, KL 15:00
För mer information se kommande annonsering och/eller ta del av vår publikation
Offentligt konst- och kulturutbud i Arvidsjaur våren 2019. Däri finner du offentliga konstoch kulturaktiviteter för alla åldrar sammanställda. Du hittar ditt ex i foajén på
Medborgarhuset och/eller Kommunhusets reception.
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SPORTLOVSKUL VECKA 10
FREDAG 1 MARS
INVIGNING AV MÖTESPLATSENS NYA LOKALER
Vi inviger de nya lokalerna och välkomnar er att fira detta tillsammans med oss! Medan,
1 trappa ner, fredag 1 mars kl 19-23.00. Välkomna! (sid 19) Kontakt: Anders Lindell, mob:
070-255 53 69 anders.lindell@arvidsjaur.se
LÖRDAG 2 MARS – MÅNDAG 4 MARS
LAN med gratis inträde på Medan. Ingen åldersgräns. Begränsat antal platser. För
info/anmälan, se e-sportföreningens facebook-sida.
MÅNDAG 4 MARS
KNATTEBIO med knorr, kl 10.00 Alfons & Pappa Åberg, Medan
Sagostund i biblioteket för barn i förskoleåldern med medföljande vuxen. Efter
sagostunden är det film i biosalongen. Biljettpris: 45 kr (inkl. popcorn). Filmens längd: 40
min. Välkomna!
TISDAG 5 MARS
GRATISBIO Superhjältarna 2 för barn & familj kl 14.00, Medan
BAKA SEMLOR på nya Mötesplatsen (13-25 år) Fettisdag!!!
Kl 18.30 på Medan, 1 tr ner
ONSDAG 6 MARS
PYSSEL OCH KNÅP med ABF/Unga örnar kl 13-15.00
Kostnadsfritt för barn 7-12 år och vi bjuder på fika!
Plats: Medborgarhuset, föreningsservice
Kontakt: Ingegerd Forsberg, ABF Norr Arvidsjaur, telefon
0960-122 14 eller 122 08
BRÄDSPELSKVÄLL på nya Mötesplatsen (13-25 år)
Kl 18:30 på Medan, 1 tr ner
TORSDAG 7 MARS
PYSSEL OCH KNÅP med ABF/Unga örnar kl 13-15.00
Kostnadsfritt för barn 7-12 år och vi bjuder på fika!
Plats: Medborgarhuset, föreningsservice
Kontakt: Ingegerd Forsberg, ABF Norr Arvidsjaur, telefon
0960-122 14 eller 122 08
GRATISBIO Spirited Away för lite äldre barn & familj kl 17.00, Medan
FREDAG 8 MARS
PINGISTURNERING på nya Mötesplatsen (13-25 år)
Kl 19:30 på Medan, 1 tr ner
Fler sportlovsaktiviteter kan tillkomma.
Håll utkik efter kommande annonsering!

18

MÖTESPLATSEN
Mötesplatsen flyttar
Mötesplatsen flyttar till Medan och Mötesplatsen på Humlan håller därför stängt 25-28
feb pga flytt!
INVIGNING AV MÖTESPLATSENS NYA LOKALER FRE 1 MARS
Vi inviger de nya lokalerna och välkomnar er att fira detta tillsammans med oss på
Medan, 1 trappa ner, fredag 1 mars kl 19-23.00. Vi bjuder vår målgrupp (13 – 25 år) på
korv och saft och under kvällen erbjuds prova på-aktiviteter. Håll utkik efter
kommande annonsering!
NAMNTÄVLING - NYA MÖTESPLATSEN
Vi behöver hjälp med att döpa vårt nya krypin! Vad ska den nya mötesplatsen för
unga (13-25 år) heta? Skicka namnförslag till kristina.sandstrom@arvidsjaur.se. En jury
bestående av personal, elevråd och besökande ungdomar kommer i samråd, utifrån
inkomna förslag, att välja ut ett passande namn på den nya mötesplatsen.
Om mötesplatsen
På mötesplatsen finns möjlighet att delta i kreativa aktiviteter genom kulturskolan,
starta förening eller bara chilla med vänner, fika, se på tv, lyssna på musik eller 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! Hos oss möter du alltid ett
lyssnande öra och peppande personal att bolla idéer med. De flesta av våra
aktiviteter är gratis. Ibland erbjuds aktiviteter som föreläsningar, workshops eller läger
där du måste anmäla dig i förväg och ibland tillkommer en viss kostnad. Prata med
personalen hur du kan anmäla dig till önskad aktivitet. För att se vad som händer på
Mötesplatsen/Humlan kan du följa oss på Facebook eller kika förbi någon kväll.
ÖPPEN VERKSAMHET KVÄLLSTID (13 TILL 25 ÅR) FROM 1 MARS
Tisdag-torsdag kl 18.30-21.30 och fredagar kl 19.30-22.30.
ENGAGERADE VUXNA OCH UNGA EFTERLYSES INFÖR SKOLAVSLUTNINGEN
Mötesplatsen samordnar drogfri skolavslutning även detta år. Vi behöver hjälp med
idéer, förslag på aktiviteter och bemanning under kvällen. Ta kontakt med Anders
Lindell för mer information eller för att anmäla intresse. Föreningar som anordnar
gratisaktiviteter denna kväll kan få sina kostnader ersatta genom lovaktivitetsstöd från
Socialstyrelsen (genom kulturkoordinator).
Vid frågor angående mötesplatsen
kontakta Anders Lindell
mobil: 070-255 53 69
anders.lindell@arvidsjaur.se
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KULTURSKOLAN
Allmän info
Dag- och kvällstid har Kulturskolan enskilda
lektioner och gruppundervisning för barn
och ungdomar från 4 till 25 år i Humlans
lokaler och i Medborgarhuset. Under läsåret
2018/19 erbjuder vi kurser inom bild och
form, e-sport, dans och rörelse, media,
musik, nycirkus, teater och slöjd
Kursutbud termin
Skapande Dans/Teater-max 12 elever per grupp
Lågstadiet-Gymnasiet
Nycirkus-max 10 elever per grupp
Lågstadiet-Gymnasiet
Skapande dans/rörelse-max 12 elever per grupp
4-25 år
E-sport – max 10 elever per grupp
Högstadiet, Gymnasiet
Bleck- och träblås (klarinett, saxofon, trombon, trumpet, tuba, valthorn och blockflöjt)
Individuell och/eller gruppundervisning/ensemble
Elbas, elgitarr, trummor
Åk 3-25 år. Individuell och/eller gruppundervisning/ensemble
Dans/sång
Åk 4 och uppåt
Piano
Åk 3-25 år. Individuell och/eller gruppundervisning/ensemble
Fiol
5-25 år. Individuell och/eller gruppundervisning/ensemble
Fiol enligt suzuki. 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.
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Stråkinstrument (cello, fiol)
Åk 3-25 år. Individuell och/eller gruppundervisning
Sång
Individuell och/ eller gruppundervisning /ensemble/kör
Individuell sång från åk 6-25 år/kör för högstadiet -25 år
Musikal-max 15 elever per grupp
Åk 5- Gymnasiet
Skapande bild – max 6 elever per grupp
Åk 3- till 25 år

Kursinformation
Kulturskolans kurser genomförs som terminskurser och kortare kurser.
Samtliga kurser startar beroende på antal anmälningar och tillgängliga
kursledare. Du får gärna komma med egna förslag på kurser. Vissa kurser
kan genomföras i sin helhet över en helg eller som ett intensivt projekt
över en avgränsad tidsperiod. Du kan ställa ditt barn i kö till kulturskolans
olika instrument när barnet har gått ut åk 2. På vissa instrument kan det
vara långa köer t.ex. gitarr/elgitarr och piano.
Exempel på kortkurser 8 eller 4 timmar:
Nycirkus Podcast Breakdance Graffiti Koreografi
Kreativt skrivande DJ, Musikproduktion
Ljudteknik Musikteori/gehör Photoshop Rytmik
Flashmob Singer/songwriter Kravallslöjd/slöjd

Kulturskolan samverkar med förskolan, grundskolan, gymnasiet och den
kreativa aktivitets- och mötesplatsen när det gäller kulturutbudet 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 ungdomssymfoniker och
AYJO (Arctic Youth Jazz Orchestra).

SKAPANDE FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED
FUNKTIONSVARIATIONER
Målet är att alla ska känna sig delaktiga i alla kulturskolans aktiviteter
oavsett funktionsvariation. Eleverna bör ha med sig en stödperson i början
av kursen. Kontakta kulturskolan för anmälan eller mer information.
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ANMÄLAN TILL KULTURSKOLANS AKTIVITETER:
Kristina Sandström, Biblioteks- och kulturskolechef
Telefon: 0960-158 13
Mobil: 072-731 93 63
E-post: kristina.sandstrom@arvidsjaur.se
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.

Kulturskolans personal
Harleen Kalkat
Lärare i teater
Mobil: 070-476 44 15
E-post: info@harleen.se
Katarina Johansson
Lärare i sång, piano, kör, musikal och ensemble
Mobil: 070-325 83 95
E-post: katarina.johansson@arvidsjaur.se
Anders Kristoffersson
Lärare i trumpet, saxofon, klarinett, trombon, tuba, flöjt, valthorn, elbas,
piano och ensemble/orkester.
Telefon: 0960-158 04
E-post: anders.kristoffersson@arvidsjaur.se
Anders Lindell
Lärare i nycirkus samt ansvarig för mötesplatsen Humlan och ANDT-frågor.
Mobil: 070-255 53 69
E-post: anders.lindell@arvidsjaur.se
Inger Lundberg Marklund
Lärare i bild och form, film, foto, scenografi och slöjd.
Mobil: 070-606 14 35
E-post: inger.lundberg-marklund@arvidsjaur.se
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Joakim Lundqvist
Lärare i bas, gitarr, piano, slagverk och ensemble
Telefon: 0960-158 04, 0960-155 00
E-post: joakim.lundqvist@arvidsjaur.se
Ingmarie Olavi
Lärare i fiol, cello, piano och ensemble/orkester
Mobil: 073-098 67 64
E-post: ingmarie.olavi@arvidsjaur.se
Linda Remahl
Lärare i dans, koreografi och film
Mobil: 070-522 53 68
E-post: linda.remahl@arvidsjaur.se
Kristina Sandström
Biblioteks- och kulturskolechef
Telefon: 0960-158 13
Mobil: 072-731 93 63
E-post: kristina.sandstrom@arvidsjaur.se
Peter Stenlund
Lärare i elbas, elgitarr/gitarr, piano, slagverk och pop/rockgrupp
Telefon: 0960-158 04
E-post: peter.stenlund@arvidsjaur.se

Kulturskolans offentliga evenemang våren 2019
Kulturskolan on Tour: kom och testa bild, nycirkus, sång och rörelse!
Se kommande annonsering.
22 maj Ask-Kungen 2019 Medborgarhuset, Arvidsjaur kl 18.00.
En föreställning med dans och teater, en modern Askungen. Skapad av
högstadieelever på elevens val.
14 maj Kulturskolans vårkonsert, Arvidsjaurs kyrka kl 18.30
Rockkonsert med Kulturskolans elever. Se kommande annonsering.
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MEDBORGARHUSET – BIO
Aktuellt bioprogram finns på vår Facebook-sida:
www.arvidsjaur.se/bio www.facebook.com/Medanbio i Arvidsjaur

Bokningsbar Gratisbio för skolorna valfri vecka
Vi erbjuder alla skolor gratis filmvisning på biografen i Medborgarhuset
Arvidsjaur valfri vecka. Hör av er i god tid för att boka in er visning!
Ansvarig personal Bio/Föreningsservice
Kristoffer Vesterberg telefon: 0960-157 79

DAGBIO alltid fredagar kl 10.00
18 Januari The Wife
1 Februari The Bookshop
15 Februari Lyckligare kan ingen vara
1 Mars Puzzle
15 Mars The Favorite
29 Mars Britt-Marie Var Här
12 April Eld & Lågor
26 April Helan & Halvan
Entré 70.- ink. fika efter filmen!
KNATTEDISCO

15 Feb 6års- 3:an 17-19 & Mellanstadiet 19.30-21.30
29 Mars 6års-4:an 17.30-19.30
26 April 6års-4:an 17.30-19.30
Entré 30:Läsk, godis, popcorn mm till försäljning.
Kontaktperson BIO och MEDBORGARHUSET
KRISTOFFER VESTERBERG
E-post: kristoffer.vesterberg@arvidsjaur.se
Telefon: 0960-157 79
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KNATTEBIO MED KNORR

Sagostund på biblioteket, därefter bio. För barn i förskoleålder.
Entré 45.- inkl. popcorn!
LÖRDAG 2 FEBRUARI KL 13.00

Lea & Skogspiraterna
En ung tjej övervinner sin rädsla för skogen och ger
sig ut för att hitta sin försvunna bror. På sin resa
möter hon märkliga varelser, hittar äkta vänner och
får hem sin bror.

MÅNDAG 4 MARS KL 10.00

Alfons & Pappa Åberg
Vad sa pappa Åberg Pappa säger att det skall vara
ordning och reda, men när han själv har bråttom, så
går det som det går. Aja baja Alfons Åberg Alfons
pappa bara läser tidningen. Han har inte tid att leka.
Egentligen är det ganska bra, då märker han inte
vad Alfons gör. Raska på Alfons Åberg Det är morgon
och Alfons Åberg skall gå till dagis. Det är bara det
att Alfons har så mycket som han måste göra just då!
Vem spökar, Alfons Åberg?? Det finns inga spöken
och monster, det vet Alfons, men om det finns, så
kommer de säkert när det är mörkt och när man är
ensam!

LÖRDAG 27 APRIL KL 13.00

Laban - Världens Snällaste Spöke
Lilla spöket Laban är inte riktigt som andra spöken,
han är nämligen rädd för mörker. Han är världens
snällaste spöke vilket inte är lätt när man ska
skrämmas och vara läskig. Laban vill ju så gärna,
och han gör sitt bästa för att kunna spöka lika bra
som pappa, mamma och lillasyster Labolina.
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BIBLIOTEKEN I ARVIDSJAUR
Huvudbiblioteket i Arvidsjaur:
Måndag, torsdag:
Tisdag, onsdag, fredag:
Lördag:

12:00-19:00
12:00-16:30
11:00-13:00

Biblioteket i Glommersträsk:
Onsdag

8.30-11.00

Information
Återlämning av böcker kan även göras i bokinkastet vid
personalingången.

Vid besök utanför ordinarie öppettider:
Förskolor, skolor och andra institutioner kan liksom tidigare besöka
huvudbiblioteket på förmiddagen. Ring biblioteket tel. 157 82 och boka in
besöket.
För mer information om biblioteken, kontakta oss gärna på
biblioteket@arvidsjaur.se eller 0960-157 82 (Arvidsjaur) och 0960-156 34
(Glommersträsk)
Du kan även läsa mer om biblioteket på www.bibblo.se eller på vår
facebooksida www.facebook.com/arvidsjaurskommunbibliotek

Skolbibliotek
På skolbiblioteken kan du som elev eller lärare låna böcker med hjälp av
självutlåning. Ta med lånekort eller användarnamn, samt pinkod.
Ringelskolans bibliotek
På Ringelskolans bibliotek arbetar Karin Wikström och Emma Skarpsvärd.
Telefonnummer: 0960-156 47 (Ringelskolans bibliotek) eller 0960-157 82
(huvudbiblioteket). Biblioteket är bemannat:
Måndag ca kl. 10-11
Tisdag ca kl. 12-13
Onsdag ca kl. 13-14
Torsdag ca kl. 10-11
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Fridhemsskolans bibliotek
På Fridhemsskolans bibliotek arbetar Tina Boström
Telefonnummer: 0960-157 82 (huvudbiblioteket).
Biblioteket är bemannat: Onsdag ca kl 8.30-10.30.
Sandbackaskolans bibliotek
På Sandbackaskolans bibliotek arbetar Tina Boström.
Telefonnummer: 0960-157 05 (Sandbackaskolans bibliotek),
0960-15782 (huvudbiblioteket).
Biblioteket är bemannat: Torsdag ca kl 8.00-11.00
Parkskolans bibliotek
På Parkskolans bibliotek arbetar Karin Wikström.
Telefonnummer 0960-156 34.
Biblioteket är bemannat: Onsdag ca kl 8.30-11.00

Kontakta oss för boklådor
Lärare har möjlighet att få boklådor skickade till sina klasser. Boka via epost: emma.skarpsvard@arvidsjaur.se. Vi behöver veta klass, antal elever
och svårighetsgrad på böckerna. Boka i god tid, minst en vecka innan du
behöver lådan. Kom ihåg att sortera böckerna efter bibliotek när du
skickar tillbaka lådan. Skolornas böcker återlämnas på respektive skola i
återlämningslådor.
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Barnarrangemang
på biblioteket våren 2019
”Knattebio med knorr”
Sagostund i biblioteket för barn i förskoleåldern följt av film i biosalongen på
Medborgarhuset. Biljettpris 45 kr (popcorn ingår).
Lördag 26/1 kl. 12.30 Knattebio på samiska: Alfons leker
Einstein (nordsamiska, svensk text)
Lördag 2/2 kl. 13.00 Lea och skogspiraterna
Måndag 4/3 kl. 10.00 Alfons och pappa Åberg
Lördag 27/4 kl. 13.00 Spöket Laban – världens snällaste spöke

Bokklubben Bokslukarna
Bokklubben 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, skriver, pysslar och
tävlar. Start tisdag 29/1. Anmälan till biblioteket tel. 0960-157 82
senast 24/1.

Påskpyssel på biblioteket
Lördag 13/4 kl. 11:00-13:00 finns ett fulldukat bord med påskpyssel. Yngre barn som
behöver hjälp med att pyssla bör ta med sig någon äldre som kan hjälpa till.
Välkomna!

Kick-off för Sommarboken
Torsdag 20/6 kickar vi igång Sommarboken med
boktips, tävlingar, pyssel på biblioteket.
Håll utkik framöver efter tider.

VÄLKOMNA!
För mer information, ring Arvidsjaurs kommunbibliotek 0960-157 82
eller besök www.bibblo.se

28

Spelar läsning någon roll?
 Nio av tio ord vi använder har vi lärt oss från skriven text.
 En sjuåring har ett ordförråd på ca 5000 - 7000 ord.
 En sjuttonåring som läst och/eller lyssnat regelbundet till texter har ca
50 000 – 70 000 ord i sitt ordförråd.
 En sjuttonåring som inte har läst/lyssnat till texter har endast ca 15
0000 – 17 000 ord i sitt ordförråd.
Så stor är skillnaden!
En vuxen behöver ett ordförråd på minst 50 000 ord för att klara sitt
dagliga liv, för att hänga med i nyhetssändningar och för att kunna förstå
normal tidningstext, instruktioner och anvisningar vi stöter på i livet. Så visst
spelar läsningen roll!
Källa: Mats Myrberg, Professor i specialpedagogik, Stockholms Universitet, Ingvar Lundberg, Professor i psykologi,
Göteborgs Universitet

Boktips - bilderböcker på Arvidsjaurs kommunbibliotek
Böckerna om Lilla Ugglan, ex. Jag är inte söt
Böckerna om Leo
Böckerna om Leni, ex. Leni är ett
sockerhjärta
Böckerna om katten Snurran, ex. Snurran på
dagis
Plupp
Gruffalon
Böckerna om Lilla och Stora Monster, ex.
Monster i mörker
Prick och Fläck
Böckerna om Ingrid, ex. Ingrid och
Bassiluskan
Fia och djuren
Böckerna om Castor, ex. Castor snickrar
Håkan Bråkan
Böckerna om Lilla Prinsessan
Bajsboken
Mamma Mu
Pettson och Findus
Liten skär och alla små brokiga
Alfons Åberg
Lilla Anna och Spöket Laban
Halvan
Mulle Meck
Böckerna om Pippi, Madicken, Emil, Kajsa
Kavat med flera

Jonathan Allen
Linne Bie
Emma Adbåge
Eva Bergström
Inga Borg
Julia Donaldson
Kalle Güettler
Lotta Geffenblad
Katerina Janouch
Catarina Kruusval
Lars Klinting
Sören Olsson & Anders Jacobsson
Tony Ross
Pernilla Stalfelt
Jujja ochTomas Wieslander
Sven Nordqvist
Karin & Stina Wirsen
Gunilla Bergström
Inger och Lasse Sandberg
Arne Norlin
George Johansson
Astrid Lindgren

… och många, många fler
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KONTAKTNÄT

LOKALA KULTURAKTÖRER
Arvidsjaurs Konstförening, Inger Gunnarsson
Arvidsjaurs Musik- och Riksteaterförening, Kristina Grubbström
Inlandskult, Johan Piribauer
Arvidsjaurs Hembygdsförening, Gamla Prästgården, Lena Lindgren
ABF, Kerstin Lidström
Folkets Hus Abborrträsk, Kerstin Lidström
Studieförbundet Vuxenskolan, Annika Pettersson/Jan Isaksson
Arvidsjaurs Jazz- och Swingförening
Moonvalley Productions, Peter Stenlund/Ellinor Stenlund
Fjällbonäs byastugeförening, Eva Tåqvist
Northern Sustainable Futures, Linda Remahl/Goncalo Marques
Arvidsjaurs Församling, Ellinor Stenlund/Georg Tjechov
Musikteatern (Arjeplog), Harleen Kalkat
Söndagsdans, motionsdans, Karl-Erik Stenlund
Let’s Go, Wayne Rahm
Kultur i vården, Birgitta Unnes/Sara Holmberg
Samisk koordinator, Mariann Lörstrand
Samiska föräldranätverket, samiskaforaldranatverket@biegga.com
Biblioteken i Arvidsjaur, Kristina Sandström
Sameföreningen, Laila Sundberg
Kulturskolan, Kristina Sandström
Arvidsjaurs Kommun, Amanda Granberg Högdahl
PRO-SPF, Eva Brandén
Lions, Bjarne Hald
Rotary, Therese Jansson

Vi hoppas att denna lista kan vara till hjälp vid samverkan och samarbeten. Vill du
vara med på denna lista eller önskar du att vi tar bort er förening/ditt namn? Hör av
dig till kulturkoordinator via mail
amanda.granberghogdahl@arvidsjaur.se så löser vi det.
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RESURSER, KONTAKTER, LÄNKAR I
REGIONEN
Havremagasinet
http://havremagasinet.se/pedagogisk- verksamhet/
Konstmuseet i Norr
http://www.konstmuseetinorr.se/
Norrbottens museum
http://norrbottensmuseum.se/barn- skola/skola.aspx
Dans i nord
http://www.dansinord.se
Rebecka Strand – Danskonsulent
Tel: 072-242 79 96
E-post: rebecka.strand@norrbotten.se
Norrbottensmusiken
http://norrbottensmusiken.se
Fredrik Johansson - BD Pop
Telefon: 0920 – 28 08 63
E-post: fredrik@bdpop.se
https://www.bdpop.se/
Maria Bideke - Verksamhetsledare
Resurscentrum för litteratur
Tel: 070-467 78 92
maria.bideke@norrbotten.se
www.resurscentrumforlitteratur.se
twitter.com/resurslitt
Region Norr
E-post: kultur@norrbotten.se
Pia Jägstrand – länshemslöjdkonsulent
Telefon: 070-360 79 02
E-post: pia.jagstrand@nll.se
Hanna Isaksson - Verksamhetsledare, Resurscentrum för konst
Telefon: 072-562 47 55
E-post: hanna.isaksson@norrbotten.se
Lena Ylipää - Konstkonsulent
Telefon: 070-252 16 41
E-post: lena.k.ylipaa@norrbotten.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
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Sofia Mörtlund - Strateg nationella minoriteter och urfolk
Telefon: 0920-28 40 07
E-post: sofia.mortlund@norrbotten.se
RFSL Luleå norra Norrbottens Län
https://lulea.rfsl.se/
E-post: lulea@rfsl.se
Danne Johansson - RFSL Newcomers Piteå Älvdal
(för asylsökande och nyanlända hbtq-personer)
E-post: newcomers@pitea.rfsl.se
Telefon: 072-5111824
https://pitea.rfsl.se/
RFSU Luleå
https://www.rfsu.se/vad-vi-gor/nara-dig/lokalforeningar/rfsu-lulea/
E-post: lulea@rfsu.se

32

SISTA ORDET

HAR DU KÄNT KULTURENS KRAFT?
Jag som samordnar vårens kulturutbud heter Amanda Granberg Högdahl
och jag arbetar som kulturkoordinator på Arvidsjaurs Kommun. I mitt jobb har
jag turen att få arrangera scenkonst, samordna skolutbud och skapande
skola, samverka med föreningar och arbeta med barn och ungas inflytande.
Detta är min hyllning till kulturen.
Konst- och kulturaktiviteter är en väsentlig del av ett levande Arvidsjaur.
Människor vill göra spännande saker på fritiden, annars väljer de att bo
annanstans. Denna insikt innebär att kulturen är tillväxtskapande. Kulturen bär
på en kraft. Vilken effekt har den på oss individer? Och vad kan den göra för
vårt samhälle? Hur stark är kulturens kraft?
Vissa ser konst och kultur som förströelse och/eller återhämtning, medan
andra ser den som ett sätt att umgås. Konsten kan erbjuda en fristad, ett
andrum, en plats där man är välkommen även när man inte orkar prestera.
Att konsumera kultur är dessutom hållbart, både ur miljösynpunkt och socialt.
Det är en bonus.
Konst och kultur bär på berättelser om människor, om upplevelser och
skeenden både här och nu och förut. Konsten avslöjar något om tiden den
skapats i. Den är ett avtryck, en dokumentation, en spegling. Konst och kultur
kan vidga våra vyer, den ger oss möjlighet att få ta del av sådant vi annars
inte kommer i kontakt med. Saker som hänt för länge sedan, någon
annanstans eller ur en annan människas subjektiva perspektiv. Det är
betydelsefullt och väldigt spännande.
Kulturen ryggar inte får de stora frågorna, konsten är modig och kraftfull och
har en viktig uppgift i att utmana och ifrågasätta normer och företeelser i
samhället. Konst och kultur ger oss vägar, kanaler, fler sätt att kommunicera,
att känna och att uppleva. Jo, det är sant. Kulturen ger oss möjligheter, den
gör oss kreativa. Den bekräftar våra känslor och upplevelser och ger oss
möjlighet att kommunicera med oss själva, om oss själva, om varandra och
med varandra.
Vem har inte förlorat sig i sin favoritlåt? Vem har inte upplevt musik som
väcker minnen till liv, som kickar igång alla sinnen, som förstärker eller
förändrar hur du känner dig för stunden? Vem har inte sett en film, eller läst en
bok som fått dig att fälla en tår, skratta högt eller tänka att ”jo, exakt så känns
det”? Konsten och kulturen låter sig inte begränsas av verkligheten, den är
inte exakt och mätbar, och kanske är det just därför den bäst lyckas förklara
och beskriva detta märkliga, mäktiga, mänskliga, vad det innebär att leva,
att känna, att vara människa. Konst och kultur kan förstärka och förhöja
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känslan av att leva. Hur känns livet? Vad innebär det att leva? Vad innebär
det att vara människa?
Inget annat område är lika tillåtande mot oss människor som konsten. Det är
den främsta anledningen till att jag genom livet kommit att älska konst och
kultur så innerligt. Konsten är öppen och tillåtande, den låter oss vara allt vi är,
även det osmickrande och eländiga, det missunnsamma, ilskna och
osammanhängande. Den låter oss utforska våra svagheter, misslyckanden
och tillkortakommanden utan att skuld- eller skambelägga. Man kan till och
med tjäna pengar om man gör det tillräckligt pricksäkert och allmängiltigt.
Konsten hyllar det unika, det personliga, det genuina. Den låter oss vara hela
människor. Det är väldigt fint och viktigt i dagens individualistiska,
prestationsbaserade och effektiveringsbesatta samhälle. Vi behöver dra
lärdom av det. Vi får inte glömma bort människan.
Jag bär det ärofyllda uppdraget att erbjuda alla barn och unga så mycket
konst och kultur som möjligt och min ambition är att varje termin erbjuda
ortens barn och unga ett brett och varierat utbud av scenkonstföreställningar
inom olika uttryck och genrer i syfte att inspirera och stimulera.
Slutligen vill jag påminna om att tillsammans lyfta och nyttja det kultur- och
fritidsutbud som orten erbjuder. Så skapas minnen. Så skapas samhörighet. Ta
del av det du gillar och engagera dig i att förändra det du inte gillar.
Uppmuntra barn och unga att ta del av det som erbjuds och låt dem odla
sina intressen utan krav på prestation. Så uppmuntras kreativitet och
ihärdighet. Hjälp mig att promota kulturen på orten, dela på fb och låt oss
dela kulturupplevelser irl. Tillsammans gör vi Arvidsjaur till en bra plats att bo
på, och precis som kulturen är viktig del av samhället och livet, är du en viktig
del i samhällsbygget och sammanhanget. Ensam är jag bara en liten lort. Så
låt oss sprida budskapet: Kulturen är mer än bara det man först tänker på. Det
vet du nu. Kulturen är viktig för samhället, för oss alla. Den är bra och nyttig för
den är öppen och fri och ibland lite konstig - den ifrågasätter, väcker tankar
och ger oss något att prata om. Konst och kultur kan utveckla oss som
människor och som samhälle. Kom ihåg det, och om du inte håller med
utmanar jag dig att komma och testa. Hoppas vi ses vid nästa
kulturevenemang! Tills dess önskar jag er en härlig kulturvår i vårt underbara
Arvidsjaur.
AMANDA GRANBERG HÖGDAHL
Kulturkoordinator
E-post: tagd95@arvidsjaur.se
Telefon: 070-251 35 39

PS. Tveka aldrig att höra av er till mig i stort eller smått, högt eller lågt, fint eller
fult, diskussioner inspirerar mig. Du hittar mig i kommunhuset. Välkommen!
Bye for now!
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KALENDARIUM VT 2019
Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

1

1 DAGBIO

1 DAGBIO
INVIGNING MÖTESPLATS

1 AFTERDAGIS/
AFTERSKOLA

1

1

2

2 KNATTEBIO

2 LAN

2

2

2

3

3

3 LAN

3 AFTERSKOLA

3

3

4

4

4 KNATTEBIO

4

4

4

5

5

5 GRATIS LOVBIO
SEMMELBAK

5

5

5

6

6

6 PYSSEL
SPELKVÄLL

6

6 AFTERDAGIS/
AFTERSKOLA

6

7

7 AFTERDAGIS/
AFTERSKOLA

7 PYSSEL
GRATIS LOVBIO

7

7

7

8

8 SKOLKONSERT
MUSIKSAGA FÖRSKOLA

8 PINGISTURNERING

8 SKOLTEATER MELLAN

8

8

9

9

9

9 SKOLTEATER MELLAN

9

9

10

10

10

10

10

10

11

11

11 TEATER

11 SKOLKONSERT
FÖRSKOLA-LÅG

11

11

12

12

12 SKOLTEATER HÖG/GY

12 DAGBIO

12 FAMILJEKONSERT/
NYCIRKUS

12

13

13

13

13 PÅSKPYSSEL

13

13

14

14

14

14

14 VÅRKONSERT

14
SKOLAVSLUTNING

15

15 DAGBIO
KNATTEDISCO

15 DAGBIO

15

15

15

16

16 KONSERT MOSKOSEL

16

16

16

16

17

17 KONSERT LAUKER

17

17

17

17 KULTURDAG
KULTURSKOLAN

18 DAGBIO

18

18

18

18

18 KULTURDAG
KULTURSKOLAN

19

19

19

19

19

19

20

20

20 TEATER

20

20

20 SOMMARBOKEN

21

21

21

21

21

21 MIDSOMMARAFTON

22

22 ASK-KUNGEN

22 SKOLTEATER MELLAN

22

22

22

23

23

23 SKOLTEATER MELLAN

23

23

23

24 SKOLKONSERT ÅK5

24

24

24

24

24

25

25

25

25

25

25

26 KNATTEBIO

26

26

26 DAGBIO KNATTEDISCO

26

26

27

27

27

27 KNATTEBIO

27

27

28

28

28 SKOLKONSERT HÖG/GY

28

28

28

29 AFTERDAGIS/
AFTERSKOLA

29 DAGBIO KNATTEDISCO

29

29

29

30 SKOLTEATER LÅG

30

30

30

30

31

31

31
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