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Kulturutbud våren 2015

DET HÄNDER I PITEÅ



Omslag från vänster : Tora Thorslund, foto: Mats Bäcker. 

Martin och Kristian Luuk, foto: Morgan Norman. 

Met Opera, Hoffmans äventyr.
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Här hittar du samlad information om kulturprogram och aktiviteter som 

arrangeras med stöd av kommunala medel genom Piteå Riksteaterförening, 

Pitebygdens Musikförbund, Piteå Folkets Husförening, föreningen Jazz i Piteå, 

kulturföreningen Ordmån, Piteå Nya Föreläsnings Förening, Piteå museum, 

Dans i Nord, Böle hembygdsförening, EFS Holmträsk, Föreningen Norden 

samt Piteå kommun, Kultur, park och fritids enheter Hortlax-, Norrfjärdens-, 

Rosviks- Sjulnäs- och Öjebyns bibliotek, Piteå stadsbibliotek, Piteå Konsthall och 

allmänkultur.

Biljetter till entrébelagda arrangemang finns till förköp på: 

Piteå Turistcenter 0911-933 90

Acusticum 0911- 930 06 

Ticnet 077-170 70 70 www.ticnet.se

Förköp är oftast billigare än biljettpriset i kassan vid speltillfället och till många 

av våra arrangemang erbjuds rabatterat pris till ungdomar, studerande och i 

vissa fall också till pensionärer. Biljetter till familjeföreställningar säljs på Piteå 

stadsbibliotek.

Info om ytterligare kulturarrangemang i Piteå får du genom 

Piteå Turistcenter tel 0911-933 90 eller www.pitea.se/turism

Du kan också hitta information om kommande kulturprogram 

på facebook, Piteå Kultur.

Välkommen att ta del av vårens fina utbud!

Birgitta Hedeby, kultursekreterare.

KULTURUTBUD VÅREN 2015
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Januari
13 ti STICK & LÄS Piteå stadsbibliotek kl 14

16 fr KONSTCAFÉ Piteå stadsbibliotek kl 14-16

21 on ÖPPEN BOKCIRKEL Piteå stadsbibliotek kl 14

21 on ÖPPEN BOKCIRKEL Hortlax bibliotek kl 14.30

25 sö KONSERT Ensemble Klärobskyr. 
  Musikhögskolan, orgelsalen kl 16

26 må ORDMÅN Marie Hermansson. Krokodil kl 20

28 on BERÄTTARKVÄLL Lars Gyllenhaal. 
  Piteå museum kl 18.30

29 to KAFÉ å LÄS Lena Lövdahl tolkar Bellman. 
  Piteå stadsbibliotek kl 19

31 lö JAZZ Fredrik Lindborg, Martin Sjöstedt & 
  Daniel Fredriksson. Krokodil kl 14

31 lö LIVE FRÅN MET Hoffmans Äventyr. 
  Studio Acusticum kl 19

Februari 
1 sö FAMILJEFÖRESTÄLLNING Kompispatrullen, 
  barn 4-8 år. Nolia City Konferens, Hemlunda kl 14

3 ti STICK & LÄS Piteå stadsbibliotek kl 14

7 lö MUSIKALISK SALONG En fin melodi. 
  Piteå museum kl 13

8 sö FAMILJEFÖRESTÄLLNING Petras prick, barn 2-6 år.
  Nolia City Konferens, Christinasalen kl 14

9 må FAMILJEFÖRESTÄLLNING Smultron och sång,   
  musikgympa barn 3-5 år. Familjens Hus,
  öppna förskolan kl 9.30
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9 må BERÄTTARCAFÉ med Astrid Nilsson. 
  Sjulnäs bibliotek kl 18

9 må ORDMÅN Ida Lindhe. Krokodil kl 20

10 ti BERÄTTARKAFÉ Då blev jag vuxen. 
  Piteå museum kl 13.30

11 on ÖPPEN BOKCIRKEL Hortlax bibliotek kl 14.30

12 to DAGBIO Bröllopskaos. Bio 3:an kl 13

12 to PNFF Med Polarbröd mot 2145. Krokodil kl 19

12 to KAFÉ å LÄS Pamela Andersson, författarbesök. 
  Piteå stadsbibliotek kl 19

14 lö SLÖJDKAFÉ Barnslöjd - hjärtan. 
  Piteå museum kl 11-15

14 lö LIVE FRÅN MET Iolanta och Riddar Blåskäggs borg.  
  Studio Acusticum kl18.30

15 sö FAMILJEFÖRESTÄLLNING Monsterkonster, barn  
  3-6 år. Nolia City Konferens, Christinasalen kl 14

15 sö KONSERT En hyllning till människans musikaliska
   minnen. Studio Acusticum kl 16

16 må GALLRADE TIDSKRIFTER och BÖCKER  
  till försäljning. Hortlax bibliotek med start kl 13

18 on ÖPPEN BOKCIRKEL Piteå stadsbibliotek kl 14

18 on BERÄTTARKVÄLL Bevarade ögonblick II. 
  Piteå museum kl 18.30 

19 to DAGBIO Theory of Everything. Bio 3:an kl 13

22 sö JAZZ Norrbotten Big Band och Tove Alsterdal 
  - Det ropar under golvet. Kårhuset kl 15

23 må ORDMÅN Ingegerd Westerlund och Åke Berggren.
   Krokodil kl 20
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24 ti BERÄTTARKAFÉ Då gjorde jag bort mig. 
  Piteå museum kl 13.30

25 on BOKREAN STARTAR och pågår till 18 mars. 
  Piteå museum kl 9

26 to NY FINSK FILM Lärjungen. Bio 3:an kl 13

26 to PNFF Om Laverprojektet. Krokodil kl 19

26 to KAFÉ å LÄS Solveig Larsson pratar om stickning.  
  Piteå stadsbibliotek kl 19

27 fr KONSTCAFÉ Piteå stadsbibliotek kl 14-16

Mars
1 sö RIKSTEATERN Middag. 
  Nolia City Konferens, Christinasalen kl 18

1 sö TORNEDALSTEATERN Tjära människa. 
  Böle, Skogsgården kl 18

2 må BERÄTTARCAFÉ med Astrid Nilsson. 
  Sjulnäs bibliotek kl 18

3 ti STICK & LÄS Piteå stadsbibliotek kl 14

4 on ÖPPEN BOKCIRKEL Hortlax bibliotek kl 14.30

5 to DAGBIO Moln över Sils Maria. Bio 3:an kl 13

5 to   KAFÉ å LÄS Ewa Rosendahl ompersonliga 
  livsnära möten. Piteå stadsbibliotek kl 19

9 må ORDMÅN Annika Mayer. Krokodil kl 20

10 ti BERÄTTARKAFÉ Museet. Piteå museum kl 13.30

10 ti TISDAGSKUL Romans Cirkusskola. 
  Blåsmark fritids kl 14.30

11 on BERÄTTARKVÄLL Från Musikhögskolan till 
  Melodifestivalen. Piteå museum kl 18.30
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12 to DAGBIO Om hästar och män. Bio 3:an kl 13

12 to PNFF Byggnadsvård. Krokodil kl 19

14 lö JAZZ Jan Lundberg Sextett - Swing á la Benny
   Goodman. Krokodil kl 14

14 lö LIVE FRÅN MET La donna del Lago. 
  Studio Acusticum kl 18

14 lö RIKSTEATERN Bröderna Luuk 
  - får man göra slut med sitt syskon?
  Nolia City Konferens, Christinasalen kl 19

15 sö KONSERT Lena Willemark/Lyöstrani. 
  Framnäs folkhögskola, aulan kl 18

16 må BERÄTTARCAFÉ med Astrid Nilsson. 
  Sjulnäs bibliotek kl 18

18 on ÖPPEN BOKCIRKEL Piteå stadsbibliotek kl 14

19 to DAGBIO Wild Tales. Bio 3:an kl 13 

19 to DANS i NORD Lucy. Acusticum, 
  Black Box kl 19 

19  to KAFÉ å LÄS Stefans stora blå
  Piteå stadsbibliotek kl 19

21 lö KONSERT Arctic Light - Packlista för framtiden.
  Hortlax kyrka kl 18

23 må ORDMÅN Jakob Wegelius. Krokodil kl 20

24 ti BERÄTTARKAFÉ Ljusets betydelse. 
  Piteå museum kl 13.30

24 ti TISDAGSKUL Lek, Lär och Lev med 
  Rigmor Öhlund kl 14.30 

25 on ÖPPEN BOKCIRKEL Hortlax bibliotek kl 14.30

26 to NY FINSK FILM Kverulanten. Bio 3:an kl 13
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26 to KAFÉ å LÄS Anders Rydell, författarbesök. 
  Piteå stadsbibliotek kl 19

26 to RIKSTEATERN Kalle Haglund och den stora skogen.
  Nolia City Konferens, Christinasalen kl 19

30 må BERÄTTARKAFÉ med Astrid Nilsson. 
  Sjulnäs bibliotek kl 18

31 ti STICK & LÄS Piteå stadsbibliotek kl 14

31 ti TISDAGSKUL Lek, Lär och Lev med 
  Rigmor Öhlund kl 14.30

April
7 ti BERÄTTARKAFÉ En utsträckt hand. 
  Piteå museum kl 13.30

8 on JAZZ Rigmor Gustafsson Kvartett. 
  Acusticum, Black Box kl 19

9 to PNFF Baltikum nästa? Krokodil kl 19

10 fr NORRBOTTENSTEATERN Avgörande ögonblick.  
  Böle, Skogsgården kl 19

11 lö MUSIKALISK SALONG 2 sidor av Europa. 
  Piteå museum kl 13

14 ti TISDAGSKUL Lek, Lär och Lev med 
  Rigmor Öhlund kl 14.30

15 on ÖPPEN BOKCIRKEL Piteå stadsbibliotek kl 14

15 on ÖPPEN BOKCIRKEL Hortlax bibliotek kl 14.30

15 on BERÄTTARKVÄLL Ingela Bergman. 
  Piteå museum kl 18.30

15 on KONSERT Oslo stråkkvartett. 
  Musikhögskolans aula kl 19
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16 to NORRDANS À la catre. 
  Nolia City Konferens, Christinasalen kl 19

18 lö KLÄDBYTARDAG Piteå museum kl 11-15

18 lö JAZZ Håkan Broström new Quartet. Krokodil kl 14

19 sö KONSERT Kärlek till sången och musiken. 
  Studio Acusticum kl 16

20 må RIKSTEATERN Sufflören - en teaterviskning
  Nolia City Konferens, Christinasalen kl 19

20 må ORDMÅN Stephan Mendel Enk. Krokodil kl 20

23 to NY FINSK FILM Sons of Brooklyn. Bio 3:an kl 13

23 to PNFF Ekologisk kompensation. Krokodil kl 19

23 to VÄRLDSBOKDAGEN Norrbotten läser

25 lö SLÖJDKAFÉ Pappersslöjd. Piteå museum kl 11-15

25 lö NORRBOTTENSTEATERN Avgörande ögonblick.
  Holmträsk, EFS missionshus kl 18

28 ti TISDAGSKUL Den vita stenen, barn 9-12 
  Nolia City Konferens, Christinasalen kl 14.30

Maj
12 ti TISDAGSKUL Bröderna Pixon, barn 6-8 år
  Nolia City Konferens, Christinasalen kl 14.30

15 fr BOKBYTARDAG Piteå museum 

16 lö BOKBYTARDAG Piteå museum

16 lö INVIGNING av PTs 100-årsjubileumstävling. 
  Piteå museum kl 12
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FAMILJEFÖRESTÄLLNINGAR
Kultur, park och fritid/Allmänkultur och Piteå Folkets husförening

Info Birgitta Hedeby tel 0911-69 68 18, birgitta.hedeby@pitea.se

Berith Bergstedt 070-574 34 48

Förköp Piteå stadsbibliotek tel 0911-69 68 00

A
B C
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KOMPISPATRULLEN
01 FEB • NOLIA CITY KONFERENS, HEMLUNDA • KL. 14

Dansvarning och allsång för barn från 4 år! 

Alla i publiken får en gåva som påminner om föreställningens budskap

 – du duger som du är!

I superhjälteuniformer, tyllkjolar, randiga strumpor och färgglada kängor rycker 

Kompispatrullen ut till alla sångglada barn. Det är en musikföreställning som vill 

förmedla att alla duger precis som de är och att ingen är bättre än du, på att 

vara JUST DU! Kärlek och vänskap är temat i både låtar och interaktiva samtal 

med barnen. Kompispatrullen vill ge publiken en rolig allsångsstund och bjuder 

på disco-tappningar av kända låtar, blandar barnsånger, aktuella barnvänliga 

melodifestivallåtar och lite andra ”coola grejer” kanske i stil med Flygande 

mattan på SVT. Varken patrullen eller publiken kommer att kunna sitta still så 

självklart dansar alla tillsammans när det svänger till

Kompispatrullen består av sångerskorna Anna-Sara Palo och Britta Bergström 

(Britta körade bakom Sanna Nielsen och låten Undo i Eurovision Song 

Contest 2014) och musikerna Christopher Lidberg, Andreas Eriksson och 

Torbjörn Emmoth. 

Foto: Janne Fjellström
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PETRAS PRICK
08 FEB • NOLIA CITY KONFERENS, CHRISTINASALEN • KL. 14 
BARN FRÅN 2 ÅR • SPELTID: CA 40 MIN

När Petra vaknar en morgon är det något som inte alls känns bra. Snart upp-

täcker hon en tom fläck på pälsen. En av Petras tusen prickar är BORTA!

Vill man få en envis prick att stanna måste den bestämma lite själv. 

Kommer den då tillbaka – ja, då har man en riktig vän.

Petras prick, som nominerades till Augustpriset 2011, är Maria Nilsson Thores 

första bok där hon står både för text och bild. 

Pressröster

”Ing-Mari Tiréns regi tar vara på det melankoliska och längtansfulla i berättelsen, 

utmynnande i ett budskap (utan pekpinnar) om att vänskap och trofasthet 

också innebär ömsesidig frihet. Pricken kommer tillbaka för att den vill det och 

det är som det ska.”  – Jens Liljestrand, Expressen 

Foto: Love Lannér 
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SMULTRON OCH SÅNG
09 FEB • FAMILJENS HUS, ÖPPNA FÖRSKOLAN • KL. 9.30
MUSIKGYMPA BARN FRÅN 3 ÅR • SPELTID CA 45 MIN

Sångerna är lekfulla och pedagogiskt upplagda så alla kan vara med. I den här 

aktiviteten utvecklar barnen sin motorik, balans, styrka, kropps- och rumsupp-

fattning, språk och rytmkänsla. Ha gärna kläder lämpliga för lek och rörelse 

så blir det enklare att hoppa, snurra, dansa och sjunga tillsammans så det står 

härliga till! 

Medverkande: Bosse Sjöbom lärare, låtskrivare och musiker och 

Jessica Wallentin förskollärare och gympaledare. 
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MONSTERKONSTER
15 FEB • NOLIA CITY KONFERENS, CHRISTINASALEN • KL. 14 
BARN FRÅN 3 ÅR • SPELTID: CA 30 MIN

Huvudpersonen är ett barn som har två mammor. En retsticka till huvudfoting 

och ett snällt monster finns med. Ett av träden i skogen mår inte bra och 

doktorn tillkallas. När ingenting hjälper måste det till riktiga konster, mons-

ter-konster, för att trädet ska få leva som det vill, utan begränsningar. 

Manus: Margareta Selander

Dockor och scenografi: Ingemar och Margareta Selander

Musik: Frida Selander
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TISDAGSKUL
NOLIA CITY KONFERENS • KL 14.30
Kultur, park och fritid/Allmänkultur och Piteå Folkets Husförening bjuder in 

fritidsgrupper till aktiviteterna. Barn som inte vistas på fritids är också välkomna. 

Anmälan birgitta.hedeby@pitea.se
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LEK, LÄR och LEV (BARN 6-12 ÅR)

24 MAR • 31 MAR • 14 APR

Skapande drama  för barn med Rigmor Öhlund.

Rigmor genomför verksamheten ute på Böle 

fritids, Svensby fritids och Backgårdsskolan avd. 

ängens fritids.

ROMANS CIRKUSSKOLA 
10 MAR • KL 14.30 • (BARN 6-9 ÅR)
BLÅSMARKS FRITIDS

Roman Kripatov i en integrerad föreställning 

med workshop där barnen får medverka och 

prova att göra enkla cirkustrick. 

DEN VITA STENEN (BARN 9-12)

28 APR • NOLIA CITY KONFERENS, 
CHRISTINASALEN • KL 14.30

Pantomimteaterns dramatiska och färgsprakande 

iscensättning av den svenska barnboksklassikern 

Den vita stenen är en hyllning till fantasin och 

förälskelsen.

BRÖDERNA PIXON (BARN 6-8 ÅR)

12 MAJ • NOLIA CITY KONFERENS, 
CHRISTINASALEN • KL 14.30
Boulevardteatern med en härligt skruvad berät-

telse av hur det är för många barn och ungdomar. 

De som helst sitter framför teven eller fastnar vid 

datorn.  Fritt efter en bok av Malin Kivelä. 

Foto: Jonas Jorneberg 

Illustration: Linda Bondestam 
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FÖRENINGEN JAZZ I PITEÅ 
www.jazzipitea.com

Välkommen till fina konserter och upplev skillnaden mellan jazz live och 

inspelad dito! 

Biljetter säljs i kassan vid speltillfället. 

Förköp endast till vissa konserter :

Piteå Turistcenter 0911-933 90

Acusticum 0911-930 06 

Ticnet 077-170 70 70 www.ticnet.se

LSD
31 JAN • KROKODIL • KL 14

Fredrik Lindborg, barytonsax 

Martin Sjöstedt, kontrabas 

Daniel Fredriksson, trummor

Saxofonisten Fredrik Lindborg, 2012-års mottagare av Arne Domnerus- 

stipendiet, har tillsammans med kamraterna Martin Sjöstedt bas, och Daniel 

Fredriksson trummor skapat en trio som de utan minsta anspelning på droger 

döpt till LSD eller Trio Colossus. Möt tre av Sveriges absolut bästa yngre 

jazzmusiker i samma band och på samma scen i en härlig jazzunderhållning med 

såväl egna kompositioner som klassiska melodier ur den amerikanska och den 

svenska musikskatten. www.fredriklindborg.com   
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NORRBOTTEN BIG BAND  
MED TOVE ALSTERDAL 
Det ropar under golvet – En konsert om den eviga längtan (och Tornedalen)

22 FEB • KÅRHUSET • KL 15 

Tove Alsterdal medverkar på scen med sina texter. Med storbandets och 

gitarristen Torbjörn Ömalms musik och binds allt ihop till en helhet. 

Tove vill berätta om minnet av en plats, Tornedalen, Malmberget eller något 

annat ställe, om längtan bort och längtan tillbaka. Det här är också teman som 

går igen i Torbjörns musik. Grundidén i Torbjörns musik är att kombinera en 

modern jazzfärgad improvisationsmusik med olika sidor av finsk/tornedalsk/

samisk folkmusik.  Trion Saajo medverkar i konserten och består av Torbjörn 

Ömalm på gitarr och kantele, Robert Erlandsson på kontrabas och Bo 

Söderberg på trummor.

I samarbete med Pitebygdens Musikförbund

Foto: Annika Marklund
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JAN LUNDBERG SEXTETT  
- SWING Á LA BENNY GOODMAN                        
14 MAR • KROKODIL • KL 14

Välkommen till en nostalgisk swingkonsert med melodisk, rytmisk och svängig 

jazz som förknippas med jazzlegenderna Benny Goodman, Lionel Hampton, 

Teddy Wilson, Charlie Christian, Slam Stewart och Gene Krupa.

Jan Lundberg klarinett, Erik Holmström vibrafon, Johan Tegheim piano, Joachim 

Toft gitarr, Roger Stenberg bas och Ulf Degerman trummor.

RIGMOR GUSTAFSSON KVARTETT                             
08 APR • ACUSTICUM, BLACK BOX • KL 19

Rigmor Gustafsson är en av Sveriges främsta jazzsångerskor som 2013 mottog 

Kungliga akademins jazzpris. I vår är hon superaktuell med ett nytt album och 

turnéer med kvartett. Rigmor Gustafsson sång, Jonas Östholm flygel, Martin 

Höper bas och Jonas Holgersson tummor.

Förband: Jazzkandidaterna 

www.rigmorgustafsson.com 

HÅKAN BROSTRÖM NEW QUARTET                        
18 APR • KROKODIL • KL 14

Håkan Broström är en av landets mångsidigaste saxofonister med en spännvidd 

från bluesgung med Sven Zetterberg över Parkerjazz med egna Birdsongs till 

nutida jazztongångar med Norrbotten Big Band. Han äger också en utvecklad 

skrivarpenna och medverkar sedan 1993 i Norrbotten Big Band. Pianisten Lud-

vig Berghe har vid ett par tillfällen besökt Jazz i Piteå, senast med Nina Ramsby. 

Tom-Eddye Nordén och Karl Henrik Ousback är unga, flitigt anlitade musiker i 

olika jazzgrupper.  Tom-Eddye har tidigare varit medlem och engagerad i Jazz i 

Piteå:s ungdomssektion. Föreningen kommer också att genomföra ungdomssek-

tionens arrangemang någon gång i maj samt två konserter i Badhusparken i juli 

med loka musiker.
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PITEBYGDENS MUSIKFÖRBUND
Pitebygdens Musikförbund www.pitemusik.se

Förköp Piteå Turistbyrå 0911-933 90

 Acusticum 0911-930 06

 Ticnet 077-170 70 70 www.ticnet.se

Biljett och medlemsskap

Som medlem i Pitebygdens Musikförbund får du kraftig rabatt på konserter 

(upp till 50%). Medlemskort finns att köpa på Acusticum alternativt sätt in 200 

kronor på PMFs bg-konto 5678-3905. Uppge namn, telefonnummer, e-post-

adress och adress på den person medlemskortet gäller för så kan det hämtas 

ut vid konsert.

I samarbete med Studio Acusticum erbjuds PMF:s medlemmar också rabatterat 

pris på livesända operaföreställningar från The Met. Musikstuderande (Mhsk, 

endast programstudenter), Framnäs, EsMu, Musik o dansskolan) har fri entré i 

mån av plats. Den studerande ska kunna visa intyg, elevleg eller liknande. 15 min 

innan varje konsert lottas det ut biljetter till kommande konserter. Kom i tid! 

ENSEMBLE KLÄROBSKYR
25 JAN • MUSIKHÖGSKOLAN, ORGELSALEN • KL 16

Ensemble Klärobskyr föddes ur en längtan att utforska barockens kammarmusik. 

Nils-Erik Sparf, konstnärlig ledare för Drottningholms Barockensemble och 

Björn Gäfvert, cembalist i samma ensemble är bägge etablerade barockmusiker 

i Sverige och utomlands. Nils-Erik Sparf är också kollega med Klara Hellgren, 

Erik Wahlgren i Uppsala Kammarsolister där de musicerar tillsammans på 

daglig basis. Här samlas alla fyra med tidstrogna instrument kring barockens 

triosonater.  

Nils-Erik Sparf violin, Klara Hellgren violin, Erik Wahlgren cello och 

Björn Gäfvert cembalo.
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MUSIKALISK SALONG EN FIN MELODI
7 FEB • PITEÅ MUSEUM • KL 13

Konserten låter publiken få höra musik från många olika epoker och bjuds 

också på ett alldeles färskt stycke skrivet av en kompositionsstuderande från 

Musikhögskolan. Några stycken kommer man kanske till och med kunna känna 

igen men denna gång i annan tappning med sång och klarinett. Programmet 

utmanar både klarinetten och sången med sin bredd och variation. Språken är 

många, berättelserna är spridda och kompositörerna unga som gamla, ja till och 

med döda som levande.

Mikael Roos, klarinett, Josefine Gellwar Madsen, sång

Foto: Angelica Larsson
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NORRBOTTENS KAMMARORKESTER  
EN HYLLNING TILL MÄNNISKANS  
MUSIKALISKA MINNEN  
15 FEB • STUDIO ACUSTICUM • KL 16
I samarbete med Studio Acusticum

Välkommen till en kväll med Norrbottens Kammarorkester som knyter 

samman dåtid, nutid och framtid. Trumpetsolisten Tora Thorslund tolkar Britta 

Bystroms andra trumpetkonsert Screen Memories, ett verk fyllt av musikaliska 

minnen iförda nya musikaliska kläder. 

Både Tora Thorslund och Britta Byström inledde sina musikbanor i den svenska 

kommunala musikskolan. Thorslund i Visby och Byström i Sundsvall. Numera är 

Thorslund anställd vid Kungliga Hovkapellet och medlem i KammarensembleN. 

Britta Byström försöker skapa en poetisk och vacker musik, som kan bjuda in 

lyssnaren till en skönhetsupplevelse.  

Foto: Mats Bäcker
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NORRBOTTEN BIG BAND  
med TOVE ALSTERDAL 
Det ropar under golvet – En konsert om den eviga längtan (och Tornedalen)

22 FEB • KÅRHUSET • KL 15 
I samarbete med föreningen Jazz i Piteå

LENA WILLEMARK/LYÖSTRAINI
15 MAR • FRAMNÄS FHS AULA • KL 18

Bara i musikens vidunderliga värld kan en konstellation som Lyöstrini bli verklig-

het. Karin Nakagawa är en av Japans främsta virtuoser på 25-strängad koto (ett 

långt, uråldrig instrument som sällan spelas utanför Japan). Lena Willemark, med 

rötterna i Älvdalen, har spridit svensk folkmusik i flera decennier. Anders Jormin 

är en av våra mest eftertraktade tonkonstnärer.

I Lyöstraini, träd av ljus på älvdalsmål, tar de avstamp i Japans klassiska musik, 

lägger till Lenas texter på älvdalsmål och toppar med Anders öppna landskap 

av improvisation. Resultatet blir mäktig musik med en sällsam förnimmelse av 

historia, samtid och morgondag  i samma klingande andetag. 

Foto: Kristin Lindell
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ARCTIC LIGHT PACKLISTA FÖR FRAMTIDEN
21 MAR • HORTLAX KYRKA • KL 18

Arctic Light är en färgstark scenisk vokalensemble för unga tjejer i Norrbotten. 

De utforskar nyfiket nya rum för körsången och skapar upplevelser för flera sin-

nen. Kören, som 2014 går in på sitt tionde år, har idag 17 medlemmar i åldern 

16-25 år från hela länet och är en kreativ växtplats där unga sångerskor har 

möjligheter att utvecklas, synas och växa genom att musicera tillsammans. Arctic 

Light, en ungdomsverksamhet inom Norrbottensmusiken, har turnerat i både 

Asien och Europa. Kören har vunnit internationella priser och uppträtt för både 

kungligheter och barn. 2010 fick man ta emot utmärkelsen Årets kör i Sverige. 

I föreställning Packlista för framtiden möts Norrbottniska vidder, orientaliska 

rytmer och medeltida klanger. Men också tankar och känslor om livet och 

framtiden på planeten jorden. Olikheter och likheter. Vem är jag, vart ska jag 

och vill du följa med?

Foto: Maria Fäldt
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MUSIKALISK SALONG 2 SIDOR AV EUROPA 
11 APR • PITEÅ MUSEUM • KL 13

Hilma Wikström, sång  

Mikael Mannberg, gitarr 

Spansk melankoli möter tysk realism i detta konsertprogram där vi bjuder på 

de Fallas ”Siete canciones populares Españolas” och sånger signerade Weill. De 

sistnämnda i arrangemang av Mikael Mannberg.

Som duo har Hilma och Mikael musicerat tillsammans sedan 2012. De lärde 

känna varandra genom sina studier vid Musikhögskolan i Piteå och insåg snart 

att deras musiksmak och musikaliska idéer kunde bringa ett gott samarbete. De 

har lovordats för sitt uttrycksfulla och samspelta musicerande. Deras konser-

trepertoar är varierad och sträcker sig över flera epoker och länder. Just den 

spanska och latinamerikanska musiken tillsammans med Kurt Weill ligger dock 

dem båda närmast hjärtat.
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OSLO STRÅKKVARTETT
15 APR • MUSIKHÖGSKOLANS AULA • KL 19

Oslo stråkkvartett har utmärkt sig som en pela-

re i norsk musik och fortsätter vara det i sitt 23:e 

levnadsår. Det är en mycket mångsidig ensemble och 

vid konserten i Piteå kommer de att spela musik av 

Beethoven, Schubert och Webern.

KÄRLEK TILL  
SÅNGEN OCH MUSIKEN 
19 APR • STUDIO ACUSTICUM • KL 16

Dirigent: Erik Westberg

Kör: Erik Westbergs Volkalensemble

 

Vad skulle människan göra utan musiken? Och 

vad skulle musiken göra utan sången? Var med när 

Norrbottens Kammarorkester möter Erik Westbergs 

Vokalensemble! Kvällens bärande verk är Arvo Parts Te 

Deum, ett 30 minuter långt stycke som sätter toner till 

den latinska texten med samma namn. Te Deum kallas 

även den ambrosiska lovsången, tillägnad tacksägelse i 

den katolska kyrkan. Den estländske tonsättaren Arvo 

Pärt har ett vackert förhållande till musiken. Journalis-

ten och författaren Torsten Kalvemark har berättat om 

ett möte med Arvo Pärt en kylig vårkväll i Berlin. Kal-

vemark får ett papper i handen. Dokumentet förefaller 

vara svar på frågor som ofta ställs om Pärts musik. Där 

står bland annat: ”Det finns ett talesätt som lyder: att 

leva av luft och kärlek. Jag skulle vilja modifiera detta 

något: Om man närmar sig tystnaden med kärlek kan 

musik uppstå.” Kärleken till musiken är även bärande 

hos Erik Westbergs Vokalensemble.
Foto: Andreas Wälitalo
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MET OPERA 
I SAMARBETE MED STUDIO ACUSTICUM

HOFFMANS ÄVENTYR
31 JAN • STUDIO ACUSTICUM • KL 19 • LÄNGD: 225 MIN

Allt börjar på en tysk taverna under 1800-talet. Hoffmann är kär i sångerskan 

Stella, men inser att det finns konkurenter som också vill vinna den sköna 

Stellas gunst. 

Sopranen Hibla Gerzmava gestaltar operans alla fyra hjältinnor — den mekanis-

ka dockan Olympia, den lungsjuka sångerskan Antonia, kurtisanen Giulietta, och 

den självupptagna skådespelerskan Stella. Den unge italienske tenoren Vittorio 

Grigolo bär titelrollen, Kate Lindsey upprepar sin roll som Nicklausse och Tho-

mas Hampson lägger rollen som The Four Villains till sin redan digra repertoar. 

Yves Abel dirigerar. 
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IOLANTA OCH RIDDAR BLÅSKÄGGS BORG
14 FEB • STUDIO ACUSTICUM • KL 18.30 • LÄNGD: 220 MIN

Iolanta och Riddar Blåskäggs borg, två sällan spelade enaktare, livesänds från 

Metropolitan till Folkets Hus och Parkers biografer. De båda operorna sänds 

ihop, lördagen den 14 februari kl 18.30. 

Mariusz Trelinski, konstnärlig ledare vid Polens Nationalopera, gör sin Met-debut 

med två enaktade operor samma kväll. Kvällen inleds med Tjajkovksijs roman-

tiska saga Iolanta, historien om en blind prinsessas psykologiska uppvaknande, 

och fortsätter med Bartóks skräckinjagande Riddar Blåskäggs borg, där den 

nygifta Judith måste öppna sju låsta dörrar för att verkligen gå på djupet med 

sin makes mörka hemligheter. 

Valerij Gergiev dirigerar denna dubbla opera-kväll, en samproduktion med Teatr 

Wielki-Polish National Opera. Anna Netrebko gör titelrollen i Iolanta, med 

Piotr Beczala och Alexej Markov som Vaudémont och Robert, som rivaliserar 

om hennes kärlek. Nadja Michael gör den stora rollen Judith i Riddar Blåskäggs 

borg, med Mikhail Petrenko som hennes mystiske och hotfulle nye make. 
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LA DONNA DEL LAGO
14 MAR • STUDIO ACUSTICUM • KL 18 • LÄNGD: 210 MIN

Joyce DiDonato och Juan Diego Flórez gör huvudrollerna i denna bel can-

to-opera, som för första gången sätts upp på Met denna säsong. Joyce DiDona-

to gör titelrollen som Elena, en ung kvinna som förföljs av två män. Juan Diego 

Flórez gör rollen som den välvillige skotske kungen Giacomo. 

Föreställningen är en samproduktion med Santa Fe-operan, där den hade 

premiär 2013. Det är Michele Mariotti som dirigerar den debuterande skotske 

regissören Paul Currans uppsättning, och I rollistan ingår även Daniela Barcello-

na i byxrollen som Malcolm, John Osborn som Rodrigo och Oren Gradus som 

Duglas. 
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PITEÅ RIKSTEATERFÖRENING  
i samarbete med  
PITEÅ FOLKETS HUSFÖRENING 
www.pitea.riksteatern.se och på Facebook

Förköp Piteå Turistbyrå 0911-933-90,

Acusticum 0911-930 06 

Ticnet 077-177 70 70 www.ticnet.se

Ungdom t o m 19 har gratis entré i mån av plats!

MIDDAG
1 MAR • NOLIA CITY KONFERENS, CHRISTINASALEN • KL 18 
LÄNGD: 140 MIN INK PAUS • AV MOIRA BUFFINI

Middag är en svart komedi som utspelar sig i den del av världen där vi lever det 

goda livet medan vi kliver över tiggarna på gatan och somnar framför nyheterna 

hur grymma de än är. Hur länge kan vi partaja innan undergången, likt dimman 

utanför fönstret, smyger sig in i våra väldesignade hem? 

I rollerna ser vi Per Burell, Maria Selbing, Elisabet Carlsson, Måns Clausen, Maren 

Jensen och David Andersson. För regi står Lotta Östlin Stenshäll. 

Illustration: Hemma.com
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BRÖDERNA LUUK (90 MIN) 
- FÅR MAN GÖRA SLUT MED SITT SYSKON
14 MAR • NOLIA CITY KONFERENS, CHRISTINASALEN • KL 19

Gripande, rolig och personlig scenshow om syskonskapets finaste och fulaste 

stunder. Inför öppen ridå undersöker bröderna Kristian Luuk och Martin Luuk 

sitt syskonskap och sin komplicerade relation. Med värme och humor bjuder de 

på personliga, sårbara, ärliga berättelser om konkurrens och maktkamp, om att 

vilja bli sedd och att slippa bli synad och om en önskan att få vara omtyckt för 

precis den man är. De ställer sig också frågan; Vem av oss är egentligen roligast? 

Det blir fakta, teorier, exempel från andra kända syskonrelationer och framfö-

rallt bröderna Luuks egen historia. 

Foto: Morgan Norman
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KALLE HAGLUND (55 MIN) 
…OCH DEN STORA SKOGEN 
26 MAR • NOLIA CITY KONFERENS, CHRISTINASALEN • KL 19

Kalle Haglund är tillbaka! Det är åter dags att fängslas av denna gängliga, poetis-

ka, ängsliga, finurliga, modiga, humoristiska och mystiska scenpersonlighet. 

I hans värld samsas ett humoristiskt vemod med en analyserande filosofi. 

Genom att väva ihop vardagliga betraktelser med stora livsfrågor bjuder han in 

publiken till ett nytt kapitel i svensk humor. Kalle Haglund är en mix av komik, 

poesi, musik och författarkonst. Med till synes enkla medel lyckas han skaka 

om en hel teatersalong. Han utgår ifrån sig själv och sin egen livssituation och 

väcker många igenkännande skratt. Med stor scennärvaro fördjupar han bilden 

av mannen, pappan, artisten, medborgaren och förvandlar dem till samtidspoli-

tiska humorpärlor. 

Foto: Jonte Wentzel
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À LA CARTE (105 MIN INK PAUS)
16 APR • NOLIA CITY KONFERENS, CHRISTINASALEN • KL 19

Norrdans inleder sitt 20-årsfirande som danskompani med en föreställning som 

bjuder på tre koreografier med helt olika uttryck. À la carte är som ett smör-

gåsbord av dans med smakfulla bitar ur den samtida dansens rika bredd och 

variation. Den gemensamma nämnaren för kvällens tre olika verk är att dansen, 

rörelserna och uttrycken tar med publiken in i en stämningsfull sagovärld. 

Pas de Danse är en nio minuter lång koreografi av Mats Ek. 

Mats Ek har satt Sverige på dansens världskarta främst genom de många koreo-

grafier han skapat för Cullbergbaletten och som turnerat världen över. Han har 

också skapat koreografier för ett flertal stora europeiska danskompanier. 

I went out on a summers night är en ny koreografi skapad speciellt för Norr-

dans av den brittiske koreografen Anthony Missen. 

Anthony Missen är i grunden dansare, han har undervisat och koreograferat 

i såväl Storbritannien som övriga Europa. Han är också en av grundarna av 

Company Chameleon. 

Black Fairytale #2 av Yossi Berg och Oded Graf är en högaktuell berg-och-dal-

bana mellan hård realitet och extas, mellan krig och kärlek, mellan drömmar, 

illusioner och en tuff verklighet. 

Yossi Berg och Oded Graf är prisbelönta och eftertraktade koreografer som 

arbetar både med sitt eget kompani i Israel samt koreograferar beställningsverk 

världen över. 
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SUFFLÖREN – EN TEATERVISKNING (70 MIN)
20 APR • NOLIA CITY KONFERENS, CHRISTINASALEN • KL 19

Kritikerrosad publiksuccé - en kärleksfull och personlig hyllning till teatern. 

Föreställningen har höjts till skyarna av både press och publik. Sufflören - en 

teaterviskning är en varm och sorglig komedi om en sufflör som har hittat sin 

perfekta plats i världen. Som trivs med att behövas som mest när han märks 

som minst. Som älskar teatern och dess klassiska texter, och trivs sämre i värl-

den utanför. Men tänk om teatern plötsligt klarar sig utan honom, vad händer 

då? 

Andreas T Olssons hyllade monolog började som ett examensarbete på Stock-

holms Dramatiska Högskola och gick därefter rakt upp på Dramatens Lilla scen, 

då med Gösta Ekman som ett extra regiöga, eller som de själva säger ” V.I.S, vän 

i salongen”. Succén var ett faktum. 

Foto: Roger Stenberg
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Tornedalsteatern presenterar

TJÄRA MÄNNISKA
1 MAR • BÖLE, SKOGSGÅRDEN • KL 18

Tjära människa är en enmansföreställning om tänkaren, 

konstnären och människan Vilho Ollikainen (1934-98). Sång-

en och improvisationen var en del av Vilhos liv. Han har bland 

annat spelat med JP Nyströms och har skrivit sånger som 

Kuppari och Vandringsman, vilka är kända och ofta spelade i 

åtminstone Tornedalen och Norrbotten. Genom sång, musik, 

bild, form, text och inte minst sin egen färgstarka person-

lighet gav Vilho sin syn på saker som skapelsen, konsten, 

politiken, kärleken, mörkret ja allt som hör livet till. 

I Tjära människa tolkar folkmusikern Jan Johansson (JORD, 

Pajala-Tatawin m m) fritt Vilhos livsfilosofi, ord och visor. 

Norrbottensteatern presenterar

AVGÖRANDE ÖGONBLICK
10 APR • BÖLE, SKOGSGÅRDEN • KL 19
25 APR • HOLMTRÄSK, EFS MISSIONSHUS • KL 18

Sanna historier som förändrat livet för 25 norrbottningar!

Dokumentärteater i bearbetning av Rasmus Lindberg.

Om hur en 30-årig vänskap förstörs under en resa till Kro-

atien, om att avslöja sin man inför alla på kyrkkaffet, om att 

älska Tornedalen, om att hata Tornedalen, om att förlora ett 

barn, om att inte våga lämna sina föräldrar för att dom älskar 

en så mycket, om insikten att ens pappa varit rysk spion, 

om hur det fuskbyggs på LTU, om att fortfarande vilja hålla i 

varandras händer när man somnar efter 55 år som gifta, om 

diamantprospektering i Pite Älvdalar, om vad sången ”Se på 

mig” av Jan Johansen har inneburit och mycket, mycket mer.

Följ pjäsarbetet på #minhistoria #avgörandeögonblick

SMÅPLATSFÖRESTÄLLNINGAR
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DANS I NORD
Förköp Piteå Turistbyrå 0911-933-90,

Acusticum 0911-930 06

Ticnet 077-177 70 70 www.ticnet.se

LUCY  
19 MAR • BLACK BOX, STUDIO ACUSTICUM • KL 19

Uppkäftigt och trollbindande! 

Mystik, skörhet och styrka i dansant drama om tillblivelse och identitet. 

Lär känna Lucy - både bräcklig, stark och stolt. Hon är mer än vad du ser vid 

första anblick: det som bubblar inuti, sipprar sakta ut och luckrar upp gränser 

mellan verklighet, föreställning och fiktion. Strama flätor och tunga kjolar sveper 

in oss i en fängslande föreställning med Arkeolog 8s typiska uttryck: uppkäftig, 

urban dans med groove, skärpa och kraft. 

Lucy griper å ena sidan an en breddad bild av femininitet, en bild begränsad 

av samhället vi lever i och som påverkar identitet och förväntningar med för-

nimmelser från både gamla och rådande normer. Å andra sidan en spännande 

sagobild med mystiska inslag som inspirerar fantasin och framkallar bilder om 

svunna tider och för länge sedan glömda folk. Vad ser du? 

Koreografer/dansare (utan inbördes ordning): 

Camilla Reppen, Camilla Walków, Clara Bankefors, 

Josefine Alfredsson och Tarika Wahlberg 

Tillsammans med Dansnät Sverige

www.dansinord.se  www.dansnatsverige.se



38

ORDMÅN www.ordman.se och på Facebook

MARIE HERMANSON 
26 JAN • KROKODIL • KL 20

Marie Hermanson föddes 1956 i Sävedalen utanför Göteborg. Efter Journalist-

högskolan och universitetsstudier i sociologi, litteraturvetenskap och barnlit-

teratur arbetade hon en tid som dagspressjournalist, bland annat på tidningen 

Arbetet. Numera försörjer hon sig på sitt författarskap. Marie Hermanson 

debuterade 1986 med Det finns ett hål i verkligheten, en samling berättelser. 

År 1995 blev hon nominerad till Augustpriset med romanen Värddjuret (1995). 

Med Musselstranden (1998) fick hon ett stort kritiker- och publikgenombrott. 

Senast utkom Skymningslandet (2014).

IDA LINDHE
09 FEB • KROKODIL • KL 20

Ida Linde, född 1980, växte upp i Umeå men bor numera i Stockholm. Hon är 

verksam som översättare och dramatiker och arbetar på Nordens författarsko-

la på Biskops Arnö. Linde debuterade 2006 med ”Maskinflickans testamente” 

och har sedan utkommit med ytterligare tre böcker. 2014 utgavs ”Norrut åker 

man för att dö” som fick mycket goda recensioner. Den har kallats Country 

noir och handlar om en man och en kvinna som gör ett slags Bonnie och Cly-

de-turné i Västerbottens inland. Några motiv i boken är kriminalitet, utsatthet 

och svärta, något av motsatsen till feel good-romaner.

INGEGERD WESTERLUND och ÅKE BERGGREN
21 FEB • KROKODIL • KL 20

Lokalhistorikerna Åke Berggren och Ingegerd Westerlund har gjort djupdyk-

ningar i arkiv och sammanställt en bildskatt som presenteras med kortfattade 

texter. Bevarade ögonblick: Fotografier av Piteå under 150 år är den andra i 

raden av fyra planerade böcker som ges ut av Piteå Museum. Amatörfotografen 

Lennart Lundqvist har bidragit med fotografier från nutid som gör att läsaren 

kan jämföra dagens Piteå med äldre tider.
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ANNIKA MAYER
09 MAR • KROKODIL • KL 20

Stå inte för nära kanten är Annika Mayers debutbok. Annika är född i Bayern, 

uppvuxen i Gällivare och bor nu i Göteborg där hon länge arbetat som 

copywriter, idag är hon kommunikationschef.  Annikas debutbok handlar om 

Hanna Klein. Hanna har lämnat sin man och står ensam utan bostad med två 

små barn samtidigt som byrån hon jobbar på går i konkurs. Stå inte för nära 

kanten är en gripande och humoristisk berättelse om hur livet tar oss dit det 

vill och vi bara kan göra vårt bästa för att hänga med.

JAKOB WEGELIUS
23 MAR • KROKODIL • KL 20

Jakob Wegelius fick årets Augustpris för boken Mördarens apa. Den segrade 

i klassen barn- och ungdomsböcker men är med sina svindlande äventyr en 

spännande läsning även för den som lämnat ungdomstiden. Jakob har tidigare 

belönats för sitt författarskap. Så fick han Augustpriset 2008 för boken Legen-

den om Sally Jones. Årets bok är en fristående fortsättning på den och hans 

sjunde roman. Han har också tilldelats Expressens Heffaklump 1999 och Maria 

Gripepriset 2008. Jakob är författare men i lika hög grad illustratör. Han är född 

1966.

STEPHAN MENDEL ENK
20 APR • KROKODIL • KL 20

Stephan Mendel-Enk debuterade 2004 med boken Med uppenbar känsla för 

stil – ett reportage om manlighet. 2010 kom romanen Tre apor som översatts 

till elva språk. Den senaste boken är en samling humortexter om den plats där 

vi tillbringar huvuddelen av vår vakna tid. En plats som vi älskar, hatar och bygger 

vår identitet kring: jobbet. I Meningen med jobbet tar Mendel-Enk upp några av 

de funderingar om arbetslivet som många av oss brottas med. Som vad jobbet 

egentligen gör med en, hur man bör uppföra sig på en arbetsplats.
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PNFF Piteå Nya Föreläsningsförening

KARIN BODIN vd Polarbröd
12 FEB • KROKODIL • KL 19
Med Polarbröd mot 2145 - om företagets hållbarhetstänkande

PETER RICHARDSON  
Business Development Manager Boliden Mines
26 FEB • KROKODIL • KL 19
Om Laverprojektet; historia och framtid

ERICA DUVENSJÖ 
Byggnadsantikvarie, Piteå Byggnadsvård
12 MAR • KROKODIL • KL 19
Byggnadsvård - råd om bevarande och hållbar renovering

VERA EFRON Ryskfödd författare
09 APR • KROKODIL • KL 19 
Baltikum nästa?  Om hotet från rysk expansion

ANDERS ENETJÄRN vd Enetjärn Natur AB
23 APR • KROKODIL • KL 19
Ekologisk kompensation; att bevara mark för andras tillstånd att 

exploatera - en ny möjlighet att förbättra skogens lönsamhet.
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DAGBIO 
Piteå Folkets Husförening visar film torsdagar 12/2-19/3

Kaffe och kaka serveras efter visningen för de som önskar.

Info 070-574 34 48, berith.bergstedt@folketshus-pitea.org

BRÖLLOPSKAOS
12 FEB • BIO 3:AN • KL 13 • FRÅN 15 ÅR • 97 MIN
Claude och Marie Verneuil, ett traditionellt och katolskt överklasspar har fyra 

döttrar. Även om de alltid försöker visa att de är fördomsfria, är de lite besvä-

rade över att deras första dotter gift sig med en musilim, deras andra med en 

judisk man och deras tredje med en kines.

THEORY OF EVERYTHING
19 FEB • BIO 3:AN • KL 13 • FRÅN 7 ÅR • 123 MIN
Bara tjugoett år gammal fick Cambridgestudenten Stephen Hawking beskedet 

att han drabbats av en sjukdom som angriper hans motoriska funktioner, hans 

tal och rörelseförmåga. Han har två år kvar att leva meddelar läkarna.

Femtio år senare bidrar Stephen i högsta grad fortfarande till förståelsen av 

vår värld som en vetenskapens frontfigur med sin fascinerade teori och ett 

outtröttligt hopp att finna vägen till Teorin om allt.
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MOLN ÖVER SILS MARIA
05 MAR • BIO 3:AN • KL 13 • FRÅN 15 ÅR 
• 124 MIN 
Maria Enders blir erbjuden en roll i den pjäs som 

en gång gjorde henne berömd. Då spelade hon Sig-

rid, en ung kvinna som driver sin chef till självmord, 

men nu handlar det om rollen som den äldre 

Helena. Tillsammans med sin assistent reser hon till 

Alperna för att repetera. En ung Hollywoodstjär-

na på väg uppåt i karriären ska spela Sigrid och 

Maria ser sig själv i henne, men för 20 år sedan. 

Repetitionerna blir en självrannsakan och en resa 

tillbaka i tiden.

OM HÄSTAR OCH MÄN
12 MAR • BIO 3:AN • KL 13 • 81 MIN  
Om hästar och män är en isländsk dramafilm från 

2013 i regi av Benedikt Erlingsson. Den utspelar sig 

på den isländska landsbygden och berättar ett antal 

historier om människans förhållande till hästar. 

Ingen uppgift om censur

WILD TALES
19 MAR • BIO 3:AN • KL 13 • 122 MIN
Livet är fyllt av orättvisor och det gör människor 

både stressade och deprimerade. För vissa brister 

det. Detta är en film om just dem.

Almodovar möter Tarantino i en färgglad, rolig och 

helt oemotståndlig episodfilm som tagit världen 

med storm.

Ingen uppgift om censur

Med reservation för ändringar

www.folketshus-pitea.org
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NY FINSK FILM  
Föreningen Norden i Piteå i samarbete med Finlandsinstitutet visar ny finsk film 

tre torsdagar. Kaffe och finsk pinne ingår i biljettpriset.

LÄRJUNGEN OPPIPOIKA 2013
26 FEB • BIO 3:AN • KL 13 • 93 MIN • FRÅN 15 ÅR 

Nya fyrvaktarlärjungen Karl anländer till en ö och till en familj som lever i 

skuggan av den tyranniska fyrvaktaren Hasselbond. Familjens son är jämnårig 

med Karl och förhållandet mellan pojkarna utvecklas från vänskap till rivalitet. 

Prisbelönta psykologiska thrillern av Ulrika Bengts är en hypnotisk berättelse 

om två pojkar, varav den ena upplever ön som ett fängelse och den andra som 

en möjlighet.
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KVERULANTEN MIELENSÄPAHOITTAJA 2014 
26 MAR • BIO 3:AN • KL 13 • 113 MIN • FRÅN 15 ÅR

Kverulanten heter på finska Mielensäpahoittaja, vilket löst översatt betyder 

ungefär någon som tar illa upp. Kverulanten tycker att allting var bättre förr och 

att precis allt som gjorts sedan 50-talet bara bidrar till att förstöra hans dagar. 

Efter ett fall i källartrappan tvingas han tillbringa ett veckoslut hos sin son, till 

sin stora förtret. Dome Karukoskis Kverulanten blev i Finland förra årets mest 

sedda inhemska film och kan sammanfattas som en komedi om generationsklyf-

tan och om roller och brott mot dem.

SONS OF BROOKLYN BROOKLYNIN POJAT 2014
23 APR • BIO 3:AN • KL 13 • 71 MIN • FRÅN 15 ÅR

Regissören Inderjit Kaur Khalsa vill få reda på varför både hennes son och 

sonens far har varit tvungna att växa upp utan en närvarande far. Har den 

italiensk-amerikanska bakgrunden eventuellt något med saken att göra? Inderjit 

reser till Brooklyn för att ta reda på läget. Filmen förmedlar en sons längtan 

efter sin far och en fars svåra beslut. Slutresultatet är en berörande dokumentär 

om fäder och söner i tre generationer.





46

KAFÉ å LÄS
BELLMAN  
29 JAN • PITEÅ STADSBIBLIOTEK • KL 19 
Lena Lövdahl tolkar Bellmans texter i en bejublad föreställning. 

JAG SKA INTE DÖ IDAG 
12 FEB • PITEÅ STADSBIBLIOTEK • KL 19
Pamela Andersson om kampen mot cancern och för hälsa. 

SOLVEIGS VANTAR 
26 FEB • PITEÅ STADSBIBLIOTEK • KL 19 
Solveig Larsson menar att stickade vantar kan berätta många historier! Solveig 

ställer även ut vantar i montrarna.

DEN SMALA VÄGEN 
05 MAR • PITEÅ STADSBIBLIOTEK • KL 19
Ewa Rosendahl om personliga livsnära möten och om att växa upp i väckelse-

bygden Piteå.

STEFANS STORA BLÅ
19 MAR • PITEÅ STADSBIBLIOTEK • KL 19
Stefans Sundström berättar om sin senaste bok

PLUNDRARNA
26 MAR • PITEÅ STADSBIBLIOTEK • KL 19
Hur nazisterna stal Europas konstskatter Anders Rydell En bok som blev 

nominerad till Augustpriset. Medarrangör Piteå konstförening. 
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STICK & LÄS 
13 JAN • 03 FEB • 03 MAR • 31 MAR  
PITEÅ STADSBIBLIOTEK • KL 14
Ta med ditt handarbete. Vi pratar böcker och så blir det högläsning av Marianne. 

ÖPPEN BOKCIRKEL  
Vi samtalar om böcker vi läst, ger och får boktips.

21 JAN • 18 FEB •18 MAR • 15 APR
PITEÅ STADSBIBLIOTEK • KL 14  

21 JAN • 11 FEB • 04 MAR • 25 MAR • 15 APR
HORTLAX BIBLIOTEK • KL 14.30  

KONSTCAFÉ 30 JAN • 27 FEB   
PITEÅ KONSTHALL/STADSBIBLIOTEKET • KL 14-16

NORRBOTTEN LÄSER 
Läsäventyret fortsätter på alla bibliotek i Piteå under 2015. 

Årets bok avslöjas på Världsbokdagen 23 april.

BERÄTTARCAFÉ
09 FEB • 02 MAR • 16 MAR • 30 MAR • 
SJULNÄS BIBLIOTEK • KL 18
Ta del av andras berättelser och berätta dina egna historier och skrönor 

tillsammans med Astrid Nilsson, Berättarnätet Labyrint
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UTSTÄLLNING 
STADSBIBLIOTEKETS MONTRAR
Har du något du vill ställa ut? Bibliotekets montrar kan vara en plats att göra 

det på. Bokning sker för en månad i taget och går att göra upp till ett halvår i 

förväg.

JANUARI 
Konst av Evi Andersson 

FEBRUARI 
Solveigs vantar - stickat av Solveig Larsson 

MARS 
Äggkoppar Jenny Johansson 

APRIL 
Majblommeutställning 

PITEÅ KONSTHALL
JAN ANDERS ERIKSSON MÅLERI
24 JAN – 15 FEB • VERNISSAGE 24 JAN • KL 12
Arr. Piteå Konstförening

DANKA JAWORSKA MÅLERI
21 FEB - 15 MAR • VERNISSAGE 21 FEB •  KL 12 
Arr. Piteå Konstförening 
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PITEÅ MUSEUM
UTSTÄLLNINGAR 

LABYRINTER • 31 JAN - 15 OKT
I samverkan med konstnären Sture Berglund

RALPH ERSKINE • 15 FEB - 26 APR
Norrbottens museums vandringsutställning 

SMASK • 28 FEB - 01 SEP
Sveriges MusikAkademikers Sång Kåntest

I samverkan med Studentkåren i Piteå

PT 100 ÅR • 16 MAJ - 01 NOV
Piteå-Tidningens 100 års-jubileumsutställning

Invigning: Jan Lundkvist lördag 16 maj kl 12

BERÄTTARKAFÉ
ASTRID NILSSON, BERÄTTARNÄTET LABYRINT

10 FEB • DÅ BLEV JAG VUXEN • KL 13.30

24 FEB • DÅ GJORDE JAG BORT MIG • KL 13.30

10 MAR • MUSEET • KL 13.30

24 MAR • LJUSETS BETYDELSE • KL 13.30

07 APR • EN UTSTRÄCKT HAND • KL 13.30

BERÄTTARKVÄLL 

28 JAN • LARS GYLLENHAAL • KL 18.30
Jan och Nordens frihet (i samarbete med föreningen Norden) 

18 FEB • ÅKE BERGGREN & INGEGERD WESTERLUND • KL 18.30
Bevarade ögonblick II

11 MAR • KÅREN VID MUSIKHÖGSKOLAN I PITEÅ • KL 18.30
SMASK – från Musikhögskolan till Melodifestivalen

15 APR • INGELA BERGMAN • KL 18.30
Silvermuseet i Arjeplog
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BOKREA
25 FEB • KL 09
Bokrean startar onsdag 25 februari och pågår till 18 mars.

BOKBYTARDAG
15 - 16 MAJ • 
I samarbete med Studiefrämjandet Norrbotten

KLÄDBYTARDAG  
18 APR • KL 11-15 
I samarbete med Naturskyddsföreningen Piteå

MUSIKALISK SALONG
7 FEB • EN FIN MELODI • KL 13
Josefine Gellwar Madsen och Mikael Roos

Arr. Pitebygdens Musikförbund

11 APR • 2 SIDOR AV EUROPA • KL 13
Hilma Wikström och Mikael Mannberg

SLÖJDKAFÉ
14 FEB • BARNSLÖJD - HJÄRTAN • KL 11-15

25 APR • PAPPERSSLÖJD • KL 11-15
Arr. Hemslöjdsföreningen. Med reservation för ändringar.
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Kultur, park och fritid
0911-69 60 00
www.pitea.se
www.facebook.com/pitea.se
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