DET HÄNDER I PITEÅ
KOM I HÅG! När ni besöker evenemang eller olika
verksamheter tänk då på att personer i riskgrupp
kan finnas i er närhet så visa hänsyn, håll avstånd och
stanna hemma vid sjukdomssymptom.

BARNRIDNING Piteå Ridklubb kl 11-12
Varje lördag under perioden erbjuder vi barnridning
hos oss på Piteå Ridklubb! Vi håller till utomhus och
självklart har vi hjälmar att låna ut. Piteå Ridklubb hälsar
er varmt välkomna till Cederstadion! Även 19/9, 26/9

12/9

VIRVEL OCH VINDA familjeföreställning
Kaleido kl 11.30-12.15
Vännerna Virvel & Vinda bjuder på nyskrivna sånger,
sinnrika upplevelser och massa interaktivitet som
stimulerar den språkliga och motoriska utvecklingen.
Virvla med! Från 3 år, speltid 40 min Fri entré men
begränsat antal platser. Biljett hämtas på Kaleido.

19/9

I Coronatider blir Studio Acusticums BlackBox –
Live@Acusticum. Helt gratis, via vår TV-studio, kommer vi hem
till ditt vardagsrum. Gå in på live@acusticum

BARNLÖRDAG GRÄS Studio Acusticum, Black Box kl 14
Scenen är täckt av gräs och en halv bil är på väg in. Två
rödhåriga figurer och en fikasugen granne dyker upp.
Rörelserna tar plats och musiken blandas med ljud av
fågelkvitter och gräsklippare. Plötsligt jonglerar regnet
under ett moln. Stort och smått, perspektiven leker
med oss. Här i gräset kan allting hända! Familjeföreställningen Gräs är ett fantasifullt samarbete mellan Claire
Parsons Co och Marionetteatern. Från 4 år

- Iyengar Yoga med Marielle Marklund
- En musikalisk roadtrip Karin Paulin och Roger Storm i
Hasse och Tages anda
- De fyra elementen
- Great Gig och Storstryk spelar Eagles
- Poesi och annat – samtal kring skapande, kreativitet och kaos
- Sånger till tröst och tanke – sånger och allsånger med samtal
om livet
- Yana Mangi
- Framnäs scenisk sång och artistakademien
- Ekivouge – ett samtal om laddning, längtan och lust
- Dave and Friends 3 – The Dire Straits-years
- Framnäs Jazzmaster – svenska engelska och portugisiska
- Författarsamtal med Karin Smirnoff
- Micke Holm och Storstryk
25/9

16/9
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DOGGE THE SHOW Piteå Kyrka kl 19
Dogge Doggelito är på sverigeturné och besöker din
stad och levererar en fantastisk och magisk afton med
Dogge the Show. Inspirerande. Upplyftande. Stöttande.
Peppande. Musikaliskt. Konsert och samtal om att resa
sig ur askan och omfamna Livet.

12/9
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Öppet hus med både shopping, mat och aktiviteter. Åk
på en trevlig utflykt på landet! På flera av gårdarna finns
djur att klappa och vackra omgivningar att njuta av. Och
såklart välfyllda gårdsbutiker med livsmedel av hög
kvalitet, direkt från gården.
Deltagande gårdar:
Alterhedens gårdsbutik. Palt, mat, fika, delikatesser
Eufåria Gårdsbutik. Shopping, lamm, skinn, ullprodukter
Mattesbäcken Eko. Grönsaker, delikatesspotatis Amandine
Stormyrbergets Gårdsbutik & Trädgård. Grönsaker, fika
Sikfors konferans & fritidsby. Mat, helgerbjudande, fika
Astrant Plant. Visning av olika tomatsorter och lokalodlade druvor.

Dans i Nord fyller 20 år 2020 och under årets Dansfest firar
man jubileet under två dagar med temat ”Längtan, möten och
framtidshopp!” Fritt inträde! OBS! Endast förbokning gäller likaså
smidig avbokning vid eventuella symptom.
18/9

DANSFESTENS ÖPPNINGSFÖRESTÄLLNING

IDENSTAM OCH STINNERBOM
Ett Samiskt Requiem Stora Salen kl 19-20.40 		
Världspremiär av det nyproducerade musik- och dansverket Ett Samiskt Requiem, skapat av orgelvirtuosen
Gunnar Idenstam och tusenkonstnären Ola Stinnerbom.
Ett musikaliskt möte där Idenstam inspirerats av Stinnerboms jojkar och berättelser. En nyskriven dansföreställning
för den samiska dansen, baserad på en traditionell
samisk skapelseberättelse. Den samiska treenigheten,
jojken, trumman och dansen förenas här med den
högkyrkliga orgelmusiken.

AlterHedens gris Foto: AlterHeden
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EN SPELMANS SAGA Musikhögskolans aula
kl 13-14, 18-19 Musikalisk Salong
Pär Sörman tolkar Dan Andersson. Pitebygdens 		
musikförbund uppmärksammar minnesåret 2020 då det
är 100 år sedan Dan Andersson gick bort. Om antalet
närvarande blir fler än 50 ges två konserter samma
dag kl 13 och kl 18. OBS! endast förköp på grund av
rådande omständigheter. Insläpp kl. 12.45 och 17.45
Föreställningens längd: 60 min

-3/10 Ren längtan – Annica Waara
24/9

-29/9 Nyckelhålet: Det inre rummet – Isabell Nilsson

TRE PLATSER TRE SKEENDEN Basutställning
NATURALIER, skolans gömda samlingar
DANIEL SOLANDER Daniel Solander föddes den
19 februari 1733 i Piteå. Han kom att bli en mycket
viktigt person inom den tidiga naturvetenskapen.
-26/9 PARADISE LOST Verk av konstnärer från Oceanien
-14/11 DANS Utställningen handlar om socialdans, eller
styrdans, sällskapsdans, pardans, mogendans – kärt
barn har många namn.
-31/1

PITEÅ BÅTMUSEUM

Utställningar om båtar, fiske, labyrinter, motorer, Sandbergs
båtbyggeri, sjöfart och industri och säljakt. Välkommen att
besöka oss under medlemsaktiviteterna som vanligtvis
bedrivs tisdag och torsdag kl 8-11 eller enligt överenskommelse.

Foto: Erja Lempinen

Ladda ner Piteåappen
för att ta del av allt som
händer i Piteå

TORSDAGSFIKA för besöksnäringens företag
Piteå Stadshotells paviljong kl 08.30-10
Missa inte månadens torsdagsfika tillsammans med Visit
Piteå, Näringslivsavdelningen och Turistcenter. Begränsat
antal platser, anmälan krävs.

FRAMNÄS FOLKHÖGSKOLA

PITEÅ MUSEUM
Välkommen till Piteå museum och våra utställningar. För att undvika trängsel tillåter vi maximalt 25 personer att vistas i museets
lokaler samtidigt.

UTLÄMNING REKO-RING PITEÅ
Västra kajen kl 17.30-19
Forum för lokala matproducenter att sälja sina produkter
direkt till konsument utan mellanhänder. Konceptet bygger
på en relation mellan konsument och producent och
gynnar dem båda. Att sälja och handla mat i en REKO-ring
gynnar alltså dig själv, din närmiljö samt i förlägningen
hela jorden! Obs! Alla beställningar måste göras upp i
förväg.

PITEÅ KONSTHALL

-25/9 Min trädgård, Annika Eliasson

POP UP GRILL OCH BAKNING AV GAHKKU
AlterHedens Gårdsbutik kl 12-16
Vi håller söndagsöppet och bakar gahkku och har en
popup grill på besök.Vid grillen kan du äta goda hamburgare
och lite annat finns att välja på. Inne hos AlterHedens
kan du köpa hembakat fika och shoppa i gårdsbutiken.

UTSTÄLLNINGAR

ÖJEBYNS KONSTHALL

BOKSIGNERING STINA JACKSON
Akademibokhandeln kl 17-18
Stina Jackson signerar sin bok Ödesmark utanför butiken.

Dogge Doggelito Foto: Press

Rättighetscentrum Norrbotten i samarbete med RFSL
Piteå älvdal och Piteå Riksteaterförening bjuder på en
angelägen föreställning om identitet, tejpade avgasrör,
hälsa och trans. Föreställningen går via humor och
smärta till ett möte mellan två vänner som har betytt
mycket för varandra. Ingenting är enkelt. Men ingenting
är omöjligt. Föreställningen är gratis. Det finns 45 platser,
säkra din genom att boka här:
https://simplesignup.se/event/170351

GÅRDSBUTIKENS DAG kl 12-16

DANSFESTEN
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IT’S ALL TO BEAUTIFUL Christinasalen kl 19-20

SKALDJURSKVÄLL PÅ ÅNGBRYGGERIET
Ångbryggeriet kök & bar kl 17-23
Visste du att skaldjuren är som bäst på hösten? Vi återupprepar sommarens succé och erbjuder 6 goda skaldjursrätter. Boka på mari@angbryggeriet.com
OBS! Begränsat antal platser.

NORRBOTTEN BIG BAND Sondheim 90 år

Black Box kl 19
Nypremiär för Blocking Light, av och med dansarna
Jerome Marchand och Anthony Lomuljo med en bakgrund från Kungliga Operan. Urpremiär för Loki, ett
nyskapat verk av Pascal Marty och Jim De Block som
har jobbat tillsammans på Göteborgsoperans danskompani.
Urpremiär för Beyond Words 5, som framförs av Dans i
Nords Ungdanskompani. Samt urpremiär av filmen
Cheerleader, som skapats av Eva Svaneblom.

21/9

VANDRINGENS DAG 2020
En dag skapad av STF för att få hela Sverige att 		
komma ut och vandra. Dagen infaller alltid den andra
lördagen i september. Under vandringens dag ordnas
flera gemensamma aktiviteter runt om i landet, kolla in
hemsidan för att ta del av vandringsaktiviteter eller ge
dig ut och vandra på egen hand.

Studio Acusticum kl 19-20.40
Stephen Sondheim fick sitt genombrott som textförfattare till Leonard Bernsteins West Side Story 1957.
Under sin långa karriär har han tilldelats både Oscarstatyetter och Grammisar och mycket mer. Bland hans
verk återfinns klassiker som Sweeney Todd, Into the
Woods och A little night music. Nu när Sondheim fyller
90 år vill Norrbotten Big Band hylla honom i ett nära
samarbete med pianisten, kompositören, arrangören
och kännaren Mathias Lundqvist från Piteå.

MUSIK OCH TEATER

31

ÖVRIGA ARRANGEMANG

Exempel på sändningar just nu:

BARN och UNGDOM
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STUDIO ACUSTICUM
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25-27/9 HÖSTSHOPPING I PITEÅ
		
KALEIDO
16/9

ÖPPEN ATELJÉ kl 17.30-20
Du som är intresserad av att måla och teckna är
välkommen till Kaleidos ateljé på onsdagar. Det finns
verktyg och material som ger dig möjlighet att testa fler
olika tekniker. Vissa kvällar är det tema med frivilligt
deltagande tex, snabba skisser, akvarell eller måla vid
staffli. Kostnadsfritt, inga förkunskaper, skapa fritt och
förutsättningslöst. Även 23/9

EVENEMANGSKALENDER
Piteås evenemangskalender uppdateras löpande på www.pitea.
se/evenemang Håll koll på evenemangen du är intresserad
av för eventuella ändringar.

Inför denna annons har vi 7 dagars pressläggning.
Anmäl arrangemang till Piteå Turistcenter:
www.visitpitea.se eller mail:turistcenter@pitea.se
Vi förbehåller oss rätten att selektera innehållet.
Information 0911-933 90.
Kommande annonser 26/9, 17/10, 24/10

