DET HÄNDER I PITEÅ
STUDIO ACUSTICUM
I Piteå finns det många duktiga arrangörer
som ställer om evenemang och verksamheter för att passa dessa ovissa tider. Eftersom
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
styr kan förutsättningarna ändras med kort
varsel. Håll koll på just det evenemang du är
intresserad av via evenemangskalendern som
uppdateras löpande. Eftersom smittspridningen ökar igen är det viktigt att alla visar hänsyn
genom att hålla avstånd och stanna hemma vid
sjukdomssymptom.

BARN och UNGDOM
7/11

BARNRIDNING Piteå Ridklubb kl 11-12
Vi håller till utomhus och det finns hjälmar att låna.
Även 14/11, 21/11, 28/11, 5/12

13/11

FREDAGSKVÄLLSBAD Öjebyn simhall kl 20-22
Gratis för ungdomar åk 7- 9. Även 4/12

14/11

BARN MÅLAR Kaleido kl 13-15
Kostnadsfritt kreativt skapande för barn upp till 12 år och
medföljande vuxen. Inga förkunskaper behövs och allt
material finns på plats.

BARNLÖRDAG DÖRREN Studio Acusticum,
Black Box kl 14
Dörren är en dansföreställning för barn som lekfullt
berättar om vad som kan finnas bakom en dörr och
hur en dörr genomgår en förvandling. Föreställningen är
en lek med fantasi, kropp och musik. Längd ca. 35 min,
		för barn 3-6 år Köp dina biljetter på Ticketmaster eller i
Studio Acusticums biljettkassa i entrén.
14/11

27/11

FREDAGSKVÄLLSBAD Munksunds simhall kl 20-22
Gratis för ungdomar åk 7-9

29/11 FIRMA MASKER & MAGI – familjeföreställning
		Christinasalen kl 14
En magisk minimusikal från Riksteatern skriven av
barnboksförfattarna Ulf Nilsson och Lotta Olsson. En
ängslig lillebror och hans kaxiga storasyster är på väg
från skolan när de plötsligt väljer en helt ny väg hem.
Syskonen passerar affären Firma Masker och Magi och
går in. Här finns fantastiska uppfinningar och konstiga
masker. Den teatrala ägarinnan till butiken skrämmer
barnen. Hon är upprörd över att Doktor Magi har råkat
ut för en olycka och hamnat på sjukhus. Hon vill förstås
hälsa på. Kan barnen passa butiken när hon är borta?
De måste bara lova att inte gå in i det hemliga labbet.
Lämplig från 8 år. Föreställningens längd ca 50 min.
Förköp på Stadsbiblioteket

Foto: Johanna Kallin, My Walter

MUSIK OCH TEATER
7/11

AFTER SHOPPING - JAZZ I STORA LASS
Piteå Stadshotell, Fiore kl 13.30-15
Framnäs Jazzmusiker spelar upp några goda jazzbitar.

20/11

KARL-BERTIL JONSSONS JULAFTON

Christinasalen kl 19-20.15
Norrbottensteatern presenterar Tage Danielssons Sagan
om Karl-Bertil Jonssons julafton. Nu förstärkt med 15
sångnummer och en improviserande berättare! Med en
varm julstämning och till levande musik framförs den
klassiska sagan om kapitalism, medkänsla och julens mirakel.
Vuxensaga för alla över 11 år.
1/12

ÆDNAN Christinasalen kl 19-20.30
I Ædnan får vi följa tre generationers samiska kvinnor
och deras levnadsöden från tidigt 1900-tal till vår tid.
Det är en berättelse om rätten till land som förvägrats.
Om gruvor och reglerade älvar som beskär deras liv.
Om ett språk som ger sig av från människorna. Det är
en berättelse om de som söker sig till rötterna. Och
de som söker sig till svenskheten. Det är en föreställning
för alla sinnen, där språket, koreografin och musiken
förstärker upplevelsen.

18/11

NORRBOTTENS KAMMARORKESTER MED
MÅRTEN LARSSON Stora Salen kl 19
Finkänslig nyromantik, brittisk värme, rysk intensitet och
svensk melodisk finess! Orkestern spelar passionerade
verk av Franz Schreker, Edward Elgar, Anton Arenskij
samt Benjamin Britten. Orkestern bjuder även på musik
av Lille Bror Söderlundh, kanske mest känd för sin
filmmusik, men som här presenteras med sin enastående
Concertino för stråkar som framförs av kvällens oboesolist, Mårten Larsson. Dirigerar gör Magnus Ericsson.

3/12

SOULFUL DECEMBER Stora Salen kl 19
För sjätte året i rad bjuder Norrbotten Big Band
och Britta Bergström med gäster nu in till en kväll i
soulens tecken, under ledning av Joakim Milder. I år
möter vi stjärnskottet Daniela Rathana tillsammans med
veteranerna Daniel Lemma och Linda Pritchard. Med
på scen finns även Brittas körkollega Kerstin Ryhed. Ni
kan vänta er en fullproppad smällkaramell med det här
gänget på scen!

Live@Acusticum
I Coronatider blir Studio Acusticums BlackBox – Live@Acusticum.
Helt gratis, via vår TV-studio, kommer vi hem till ditt vardagsrum!
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27/11 BOKSIGNERING AGNES GÄLLHAGEN
Akademibokhandeln i Småstaden kl 14-16
Pitebon Agnes, mer känd som Cashew Kitchen,
signerar sin kokbok Comfort food.
30/11 ORDMÅN ANNA-KARIN PALM
Christinasalen kl 18
Aktuell med en biografi över Selma Lagerlöf ”Jag vill
sätta världen i rörelse” som nominerades till Augustpriset för bästa fackbok 2019 och av DN`s kritiker
utsågs till den bästa bok som kommit ut på svenska
under 2019.
30/11 BOKSIGNERING ANNA-KARIN PALM
Akademibokhandeln i Småstaden kl 12-13.
3/12 FÖRFATTARKVÄLL FRIDA BOISEN
Christinasalen kl 19
Medieprofilen Frida Boisen har aldrig sagt ett ord
om den hemlighet som genomsyrat så många år av
hennes liv med skuldkänslor. I romanform berättar
hon nu sin historia. ”Berätta aldrig det här” är en
gripande självbiografisk roman om en skavande
mor-dotter-relation som utmynnar i en tragedi.
Fri entré men begränsat antal platser.
Biljett hämtas på Stadsbiblioteket.

UTSTÄLLNINGAR
PITEÅ KONSTHALL

14/11-2/1HANDS OFF, KIN
konstnärer i Norrbotten samlingsutställning
ÖJEBYNS KONSTHALL
-27/11 HÖSTFÄGRING av konstföreningen Ådran
Deltagande konstnärer Monica Boman, Else Granberg,
Birgitta Landin, Vivianne Landström, Gunnel Nilsson och
Inger Sandberg.
FRAMNÄS FOLKHÖGSKOLA

-29/10 ENKELHET Alexandra Persson, tavlor i akryl,
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.
HORTLAX KYRKA

25-30/10 KREATIV KARANTÄN, kreativa alster som
församlingsbor bidragit med. Handarbete, slöjd,
målning, vävd matta, foto och mycket mer

ÖVRIGA ARRANGEMANG
7-8/11 JULLOPPIS I ALTER Livarvägen 35, Altersbruk kl 10-16
Loppis med social distans. Gå runt och titta och
handla utan att trängas, ett sällskap i taget. 		
Även 14-15/11, 21-22/11, 28-29/11, 5-6/12
7/11 HÖSTMYS PÅ JÖSSGÅRDEN kl 12-16
Vi har fyllt upp med massa nyheter i gårdsbutiken.
Matiga smörgåsar, våfflor, fika och kaffe/dryck finns
att köpa. Boka gärna ditt bord, vi har ett begränsat
antal sittplatser inomhus. Är man rejält klädd finns
även bord utomhus samt i växthuset.
8/11 NJUT AV CHOKLAD PÅ ETT NYTT SÄTT
Jössgården kl 15.30-17
Chokladprovning med Luleå konfektyr. Lär dig
om chokladens historia, odling och framställning. Vi
provar choklad i vitt skilda smaker och varierande
kakaohalt. Kaffe/the ingår,begränsat antal platser
förbokning till helene@jossgarden.se
9/11 ORDMÅN ANNIKA NORLIN
Christinasalen kl 18
Annika Norlin född i Östersund och numera bosatt
i Umeå. Hon är mest känd som artist och låtskrivare
i popgruppen Hello, Saferide/Säkert och har gett ut
sex album. 2020 kom hennes första bok, Augustprisnominerade novellsamlingen ”Jag ser allt du gör”
13/11 BOKSIGNERING MARIA BROBERG
Akademibokhandeln i Småstaden kl 13-14
15/11 RETREATKVÄLL Hortlax kyrka kl 19-21
Välkommen till en kväll med stillhet och vila. Det är
ett tillfälle för dig att hinna ifatt dig själv och reflektera
över vad som är viktigt i livet. Vad behövs? Bara dig
själv! Ledare är Ingela Öberg, diakon, Emma Bogren
Isaksson, kantor, Anna Andersson, präst. Ingen anmälan
eller kostnad, alla är välkomna!
23/11 ORDMÅN SARA ÅSTRÖM OCH
ANETTE SANDLUND Christinasalen kl 18
En författarduo sen 2018 och vänner sen 1999.
Under en middagar, upptäckte de att de båda närt
drömmen om att skriva en bok. Det tog 10 år innan
de gjorde slag i saken. Debutboken ”Vid skogens slut”
släpptes i maj 2020.
27/11 DIGITAL FRUKOST MED NÄRINGSLIVET PITEÅ
Programstart kl 7.45-8.30
https://www.facebook.com/FrukostenPitea/

Foto: Press

3/12

BOKSIGNERING FRIDA BOISEN
Akademibokhandeln i Småstaden kl 12-13

KALEIDO
11/11 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 18/11, 25/11, 2/12
12/11

KALEIDO WORKSHOPS

Skissa med en tatuerare kl 18-20
Är du mellan 15-25 år och nyfiken på hur det är att
		arbeta som tatuerare? Nina Borgenstål om hur det är
att arbeta som tatuerare samt går igenom alla moment
inför att göra en tatuering (utom själva tatuerandet,) rita
skisser, föra över på stencil, och slutligen placera ut på
valfri kroppsdel. Begränsat antal platser, anmäl dig till
kaleido@pitea.se
19/11

LIVE I PITEÅ: Oscar Danielson kl 19.30
Uppskattad liveartist och kritikerfavorit besöker Piteå
tillsammans med Daniel Bingert. Begränsat antal platser
anmälan via Simple Signup

21/11

SELMAS SAMLADE VREDE kl 18-19
En monolog framförd av Görel Crona som presenterar
en annorlunda bild av sagotanten Selma Lagerlöf. Möt
barnet, tonårsflickan, studenten och kvinnan som är
beredd att göra avkall på allt för att skriva. Vi får uppleva
Selmas passioner och besvikelser, följa hennes kamp
för kvinnors rätt på samhällets alla områden och höra
hennes öppenhjärtiga självinsikter som inte räds det
innersta mörkret.

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 5/12

