DET HÄNDER I PITEÅ
Evenemang bokade idag kan vara förändrade
imorgon – håll extra stor koll på just det du är
intresserad av nära inpå. Följ allmänna råd och
stanna hemma när du är sjuk, så hjälps vi åt att
skydda varandra.

UTSTÄLLNINGAR
FRAMNÄS FOLKHÖGSKOLA
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Fotoutställning, lärare och elever vid skolan visar sin
utställning «uppochnervända världen»
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21–23/5 NORDIC DOG SHOW Sjulnäs Idrottsplats
Möjlighet att ta svenskt certifikat och Nordic show
certifikat. En trevlig uppvisning av och med våra
fyrbenta vänner. Sugen på att köpa ny hund? Kom
och titta på både kända och ovanliga raser.

PITEÅ MUSEUM

PLANERADE EVENEMANG
MUSIK, DANS & TEATER
24/3

MAMMA MIA - JOHAN STENGÅRD
Hortlax kyrka kl 19-21
Upplev glädjen och lyssna till Johan Stengård 		
och Hortlax Manskör som sjunger musik av ABBA.
Johan Stengård bjuder även på evergreens och anekdoter från den långa karriären. Pianist Ulf Esborn.

STUDIO ACUSTICUM
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CHRIS KLÄFFORD Stora Salen kl 19
Var förband på alla svenska datum under Gyllene Tiders
avskedsturné. Samtidigt gjorde han storsuccé i America’s
Got Talent där han tog sig till semifinal. I början av sommaren
släppte han EP:n Something Like Me och sedan singeln
If Not With You, For You. Chris Kläfford vann Idol 2017
Debutsingeln Treading Water tog sig direkt in på Spotifylistans förstaplats och fick en platinaskiva för låten.
Under sommaren 2018 reste Chris land och rike runt
med en turné på över 50 stopp och under hösten gav
han sig ut på en större turné,The imagine tour med fullt
band och stor produktion och släppte även singeln Sick.
TRESPASSING Stora Salen kl 19
Kompositören Mikael Karlsson och duon Siri Karlsson
har tillsammans skapat Trespassing, en scenisk konsert
där mörka folktoner möter techno i en föreställning
inspirerad av ett skogsrave. En värld av prismatiska rytmer,
råa syntar, jordiga improvisationer, jubelkörer, barocka
figurer, nattflyn och vingfärder. Naturen möter teknologin under en föreställning som inte liknar någonting.
Efter ett uruppförande på Orionteatern ger sig nu den
visuella konserten ut på turné

PITEÅ 400
HÄR ÄR DET JAG SOM STÄMMER Piteå museum kl 18
även 10/3, 17/3, 24/3, 31/3
kl 12 även 13/3, 20/3, 27/3
23/1–25/4 PITEÅS INDUSTRIHISTORIA
Utställningen är den första av fyra under jubileumsåret 2021 och innefattar 12 stora bilder monterade i
direkt anslutning till Stadsberget i centrala Piteå.
15/2-19/2 SNÖSKULPTURRESIDENS
Fyra konstnärer från Piteå, Luleå, Borås och Göteborg
skapar var sin snöskulptur på Rådhustorget för att
hylla jubileumsstaden Piteå.
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HON VARS HJÄRTA VAR SOM MITT
- En musikalisk kärlekshistoria. Stora Salen kl 19
Det är 100 år sedan Dan Andersson dog. Den fattige
finnmarksskaldens stormande kärlekshistoria med överklasstudenten Märta Larsson blir hösten 2021 musikföreställning. Här intar Göran Greider rollen som berättare och för musiken står de båda unga artisterna Sara
Parkman och Johan Airijoki.

18/12

Piteå museum håller just nu stängt för besökare men
kommunicerar digitalt via hemsidan och facebook.
-31/12 TRE STÄDER 400 ÅR
Webbutställningarna:
Julen förr
Sol sommar och bad i Piteå
Finska flyktingar 1944
Gågatan i Piteå – först i Sverige
1:a maj
Kaffekoppen

JONAS GARDELL - QUEEN OF F*CKING
EVERYTHING – SOLO Stora Salen kl 19

Foto: Kilen Art Group

1/5–13/6 Piteå om 400 år, ung konst Södra Hamn 		
Barn från årskurs 5 i Piteå skolor gestaltar Piteå om
400 år. Det är den andra av fyra utställningar under
jubileumsåret 2021 där konst visas upp i det offentliga
rummet.
19/6–29/8 PIJTMÅL Södra Hamn
Utomhusutställning där pensionärer och ungdomar
tolkar pitemålet under ledning av graffitikonstnär.
4/9-31/12 PITEKONST IDAG Södra Hamn
Grupputställning med konstnärer som bor i Piteå
eller med anknytning till Piteå.

PLANERADE ARRANGEMANG ÖVRIGT
BACK TO THE 90`S Pite Havsbad
Årets nostalgitripp kommer till Pite Havsbad och
plockar med sig 4 artister som tar oss tillbaka till
eurodiscots storhetstid. Vi minns saker som VHSband, Snake på Nokia 3210, ZTV och tuggummit
Jenka. Samtidigt som vi fortfarande sjunger med i
bilen och kan texterna utantill då låtar som The Ride
med Basic Element och Trust Me med Pandora
dyker upp. Oavsett om du är 75 år eller 18 år så är
detta en fest ni inte vill missa, så plocka fram din
Champion tröja, Fruit Of The Loom-byxorna och
dina Buffalos-skor och boka din biljett!
15/5 NORRLANDS STÖRSTA DANSGALA VIKINGARNA OCH LASSE STEFANZ
Pite Havsbad
Vi välkomnar Vikingarna med Christer Sjögren samt
hela Sveriges Lasse Stefanz! Missa inte kvällen med
banden som sålt över 18 miljoner skivor och turnerat
i decennier. Mängder av nostalgi, hits och mingel.
Stort dansgolv, barer med fullständiga rättigheter.
Kvällens värd är Thomas Deutgen. Åldersgräns från
18 år. Läs om våra boende- och middagspaket och
köp biljetter: www.pitehavsbad.se/evenemang/dansgala
		Lasse Stefanz - Idag de ohotade dansbandskungarna
		som spelat i över 50 år! Mängder av hits som levereras med det välkända countrysoundet med karismatiske Olle Jönsson i spetsen. Missa inte bandet
som idag är både kult och kultur.Vikingarna - Nordens
genom tiderna största dansband med över 11 miljoner
sålda skivor. En makalös karriär i tre länder, enorma
framgångar inte minst tack vare sångaren Christer
Sjögren. Under 2021 gör bandet ett antal exklusiva
spelningar varav Pite Havsbad är en.
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Queen och f*cking everything – solo. Foto: Press

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

Exempel på sändningar just nu:
- Gunnar Idenstam – metal angel – on demand
- Norrbotten Big Band – Sondheim 90 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 The Eagles
- Poesi och annat – samtal kring skapande, kreativitet och kaos
- Sånger till tröst och tanke – sånger och allsånger med
samtal om livet
- Vintergatan 21
- 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

Nordic Dog Show. Foto: Øyvind Breen

RÄDDNINGSLOPPET 2021 Centrum kl 10-16
Räddningsloppet är ett hinderbanelopp i Piteå på 6 km
och med 30 Hinder. Våga utmana dig och de i din
närhet. Loppet är till för både vardagsmotionären
som kan välja att gå sig igenom hindren, till den vana
OCR-deltagaren som håller ett högre tempo. Räddningsloppet är ett sätt för oss att nå ut med viktig
information om räddning och säkerhet. Arrangemanget kommer förutom ett fantastisk lopp att
erbjuda ett storslaget publikområde med bland
annat räddningspersonal som visar upp sin utrustning
och informerar om sin verksamhet.
2–4/7 PITEÅ SUMMER GAMES – 2021
Noliaområdet huvudarenor.
Under denna helg råder det härlig fotbollsfeber.
Entusiastiska föräldrar, ledare och fotbollsungdomar
från hela världen möts i Piteå och under våra ljusa
nätter spelas det även nattmatcher.
16–18/7 NORDIC DOG SHOW Sjulnäs Idrottsplats
Utställning med möjlighet att ta svenskt certifikat
och Nordic showcertifikat. En trevlig uppvisning av
och med våra fyrbenta vänner. Sugen på att köpa
ny hund? Kom och titta på både kända och ovanliga
raser.
28/7–1/8 PITEÅ DANSAR OCH LER – PDOL Piteå city
Piteå dansar och ler bjuder in till en folkfest med
något för alla. I dessa tider med Corona och 2020
års festival inställd hoppas vi att 2021 ska vara en
sommar då evenemang går att genomföra på ett bra
sätt. Med ledordet tillsammans? har PDOL sedan
2014 varit entréfritt och har utformat utbudet efter
besökarnas önskemål med allt från lokala musiker på
scen och kärleksland till spontanidrott på stan.
5/8
TOMAS LEDIN - BEACH PARTY Pite Havsbad.
Missa inte denna fantastiska folkfest med härlig
allsång och ljuvlig sommarstämning.
7–11/8 STORA NOLIA Noliaområdet
En av Sveriges största mässor och en tradition att
besöka i Piteå och Umeå. Här ger ett stort antal *
utställare en härlig upplevelse och inspiration, det
dukas upp en rad olika produktområden som ger
fina möjligheter till shopping.
7/8
FILMATISERING OM ROSVIK, den ljusa byn vid
kusten Roseniusparken i centrum av Rosvik kl 11-15
Filmvisning över Rosvik på storbild under Rosviksdagen.
Visa upp vår vackra by och inspirera de som kan
tänka sig att flytta till byn.
25-26/8 ÖJEBY LANTBRUKSMÄSSA Öjebyn Agropark.
Tema: Protein
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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.
Anmäl arrangemang till Piteå Turistcenter:
www.visitpitea.se
eller mail:turistcenter@pitea.se
Vi förbehåller oss rätten att selektera innehållet.
Information 0911-933 90.

