DET HÄNDER I PITEÅ
LIVE@ACUSTICUM
VÄLKOMMEN TILL EN ANNORLUNDA
JUL I PITEÅ!
De kommande julhelgerna är en utmaning som kräver
att vi alla hjälps åt, repekterar varandra och ser till att
stanna hemma vid sjukdomssymptom. I Piteå finns det
många duktiga arrangörer, handlare och resturantörer
som ställer om för att passa dessa ovissa tider. Trots de
ändrade förutsättningarna hoppas vi att julstämningen
infinner sig hos piteborna. Men eftersom rekommendationer från Folkhälsomyndigheterna styr kan förutsättningar ändras med kort varsel så kom ihåg att hålla
koll på just det du är intresserad av.

BIBLIOTEKEN I PITEÅ

I Coronatider blir Studio Acusticums BlackBox –
Live@Acusticum. Helt gratis, via vår TV-studio, kommer
vi hem till ditt vardagsrum!
OMSORGSFULL JULHANDEL

Piteås handlare erbjuder kreativa lösningar för julhandeln så
att du kan handla lokalt, tryggt och säkert. På facebooksidan
Shoppa i Piteå presenterar många butiker sina erbjudanden
och hur de anpassat verksamheten.
www.pitea.se/Besokare/shoppa/omsorgsfull-shopping/

JULTUREN

Ta en tur ut på landsbygden, handla från gårdsbutiker och
lokala handlare, testa något av kommunens utegym eller hitta
ett mysigt ställe att grilla en korv på.
Karta med tips finns på pitea.se/pitejul
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PITEÅ KONSTHALL
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EVENEMANGSKALENDER
Piteås evenemangskalender uppdateras löpande på
www.pitea.se/evenemang
Håll koll på evenemangen du är intresserad
av för eventuella ändringar.

HANDS OFF. KIN
konstnärer i Norrbotten samlingsutställning

PITEÅ MUSEUM
Piteå museum håller just nu stängt för besökare
men kommunicerar digitalt via
https://www.facebook.com/piteamuseum
BIO

Biofilmer körs just nu med max 8 personer i varje salong, läs
mer på hemsidan bio3an.com där du också bokar din biljett.
BOWLING

Boka dina bowlingtider på bowlingarenan.se
Max fyra personer per bana
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BIBBLANS DIGITALA HJÄLP – via telefon.
Behöver ni hjälp med videosamtal till barnbarnen,
att läsa e-böcker, ladda ner appar, surfa på sociala medier,
skaffa e-post osv. Kontakta bibliotekets digitala hjälp.
Telefontid tisdagar kl 11-12 på tel 0911-69 68 11
BIBBLAN TAKE AWAY
Kontakta ditt bibliotek så plockar vi ihop det material du vill
låna. När du kommer hit lämnar vi ut det vid entrén. Bibblan
Take-away erbjuds på alla bibliotek i Piteå kommun.
BIBBLO.SE
Bibblo.se är en samlingssida för alla bibliotek i Norrbotten.
Här kan du söka och reservera böcker, låna e-böcker, göra
reservationer och omlån. Du hittar tips på böcker, film och
musik samt arrangemang och utställningar.
PRESSREADER Ladda ner tidningar på biblioteket och läs
dem hemma! Tusentals dagstidningar och tidskrifter från över
100 länder på mer än 60 språk, helt kostnadsfritt!
BIBLIO Med hjälp av appen Biblio du söka, utforska, låna
och lyssna på ljudböcker – både streama och ladda ner.
Helt kostnadsfritt!
5/12 JUL I ALTERSBRUK AlterHedens Gårdsbutik kl 12-16
Extra julöppet samt julfika. Vi bullar upp med gott
julfika och saffransvåfflor. En perfekt utflykt till landet
både för att handa klappar men också att njuta av
något gott. Även 12-13/12, 19-20/12
7/12 SÄLJA MED FRAMGÅNG - Digitalt seminarium
Online-evenemang kl 15-18
För dig som är på väg att starta, nyligen har startat
företag eller fortfarande känner dig som nybliven
företagare.
9/12 INSPIRERAS I JULETID med UF
Online-evenemang kl 17-18
UF alumni är nätverket för dig som tidigare har drivit
UF-företag och gillar entreprenörskap.
16/12 UTLÄMNING REKO-RING Västra kajen kl 17.30-19
Ta chansen att handla fantastiska lokalproducerade
råvaror och produkter till julbordet.
OBS! Endast utlämning, du bokar i förväg genom att
besöka Reko-ring Piteås Facebooksida.
29-30/12 BRYGGERIVISNING & ÖLPROVNING
Mellandagarna Pite Bryggeri Furunäset kl 16-18
Bryggerivisning där man förutom att provsmaka vårt
hantverksöl får en guidning i bryggeriet och en
genomgång av bryggprocessen. Efter visningen blir
det en ölprovning med minst fem olika ölsorter tillsammans med en lite tilltugg. Tidsåtgång ca 1,5 timme.
Bokning och betalning sker via webshop
http://pitebryggeri.se/shop
Våra alkoholprovningar kräver att du är minst 18 år.
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NU STARTAR
JUBILEUMSFIRANDET!
På nyårsafton startar firandet av Piteå 400 år.
En festlig inledning av jubileumsåret 2021 som
ska fyllas med aktiviteter och evenemang. Ett
startskott bestående av två akter där vi alla är
välkomna och kan delta från hem, stuga eller
valfri plats.

Kl. 15.00 online-event
PITEÅ – TILLSAMMANS I 400 ÅR
Ett digitalt, lokalproducerat nyårsprogram – för
och av pitebor. Det blir historiska tillbakablickar,
intressanta personer och kulturella inslag.
Dikten ”Nyårsklockan” framförs av Stefan B
Andersson – på pitemål.
Programledare: Åsa Ivarsdotter.
Programmet kommer sändas på
facebook.com/pitea400

Kl. 16.00 släpp av nyårslyktor
Ett gemensamt släpp av miljövänliga ljuslyktor
– en historisk händelse som ska lysa upp Piteås
nyårshimmel med ett fantastiskt ljusspel. Flera hundra
miljövänliga ljuslyktor ska sväva upp mot skyn –
från centrala stan och stadsdelarna likväl som från
landsbygdscentra och övriga byar. Köp din egen
lykta och delta!
Komplett information om nyårsafton hittar du på
pitea.se/pitea400ar

