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Här har vi samlat information om kulturprogram och aktiviteter som arrangeras 
av Piteå Folkets Husförening, Piteå Riksteaterförening, Pitebygdens Musikförbund, 
föreningen Jazz i Piteå, kulturföreningen Ordmån, Dans i Nord, Piteå museum, Kontur 
- Piteå Krokiförening samt Piteå kommun, Kultur, Park och Fritids enheter Hortlax 
bibliotek, Sjulnäs bibliotek, Öjebyns bibliotek, Piteå stadsbibliotek, Piteå Konsthall, 
Kaleido och allmänkultur. Ett antal blädderexemplar av vårens kulturutbud finns att 
hämta på kommunens bibliotek, Kaleido, Piteå museum och Piteå Turistcenter. 

Biljetter till entrébelagda arrangemang finns till förköp på: 
 
• Piteå Turistcenter 0911- 933 90
• Informationsdisken på Acusticum 0911-930 06 
• Ticketmaster www.ticketmaster.se  
• Tickster www.tickster.com  

Förköp är oftast billigare än biljettpriset i kassan vid speltillfället och till många av 
arrangemangen erbjuds rabatterat pris till ungdomar, studerande och i vissa fall också 
till pensionärer. Biljetter till barnkultur för hela familjen säljs, om inget annat anges, på 
Piteå stadsbibliotek. 

Info om ytterligare kulturarrangemang i Piteå kan fås genom:  
Piteå Turistcenter tel 0911-933 90 eller www.pitea.se/turism.  
Registrerade evenemang finns även att hitta i Piteå-appen. 

Välkommen att ta del av höstens fina utbud! 
Kristina Englund, kultursekreterare.

KULTURUTBUD VÅREN 2020

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



BARNKULTUR
Kultur, park och fritid/Allmänkultur och Piteå Folkets husförening 

Info: Kristina Englund tel 0911-69 68 18, kristina.englund@pitea.se 
Ola Edeblom 070-322 87 44, ola@pitefolketshus.se

15 FEBRUARI  

SAGOSKÅPET  
KALEIDO KL 13, SPELTID 30 MIN 
FRÅN 3 ÅR

Välkommen till en sagovärld i miniatyr. I Sago-
skåpets lådor döljer sig många överraskningar. 

FAMILJEFÖRESTÄLLNINGAR 

Med Sagoskåpet skapar skådespelare Nettan 
Öhrvall en magisk sagoföreställning med musik 
och dockor för de minsta barnen. Fri entré men 
begränsat antal platser. Biljett hämtas på Kaleido.

En magisk sagoföreställning  
med musik och dockor.

SAGOSKÅPET 
Foto: Pressfoto



DEN STORA SKRÄPSHOWEN 
Foto: Pressfoto

1 MARS 
DEN STORA SKRÄPSHOWEN MED  
VATTENMANNEN OCH SPEED  
CHRISTINASALEN KL 13, SPELTID 40 MIN 
FRÅN 6 ÅR

Skräp både till land och till havs är ett av 
de största miljöproblemen idag. Den stora 
Skräpshowen tar på ett lekfullt och musika-
liskt sätt upp de frågorna; barnen får vara 
med och sjunga, dansa och diskutera hur  
situationen ser ut idag. En show som  
inspirerar till miljötänk utan att  
ge barnen klimatångest,  
det är ju vi vuxna som  
ställt till det. Fri entré  
men begränsat antal  
platser. Biljett finns att  
hämta på Stadsbiblioteket  
från den 17/2.

18 APRIL 
KONSTKANINEN  
HARRYS ÄVENTYR  
KALEIDO KL 13, SPELTID CA 35 MIN 
FRÅN 3 ÅR

Dockteater Vintergatan visar föreställningen 
Konstkaninen Harrys Äventyr. Harry dyker 
ner i färgernas värld och målar fram fantasi-
fulla figurer som ställer frågan – Vad är konst? 
Manus, regi och dockmästare Satu Takkinen. 
Fri entré men begränsat antal platser. Biljett 
hämtas på Kaleido. 

MER FÖR BARN

SAGOSÖNDAG  
SE PITEÅ STADSBIBLIOTEK

PIPPI LÅNGSTRUM 75 ÅR   
SE PITEÅ STADSBIBLIOTEK

BARNLÖRDAG  
SE DANS I NORD



PITEÅ  
RIKSTEATERFÖRENING 

I SAMARBETE MED PITEÅ FOKETS HUSFÖRENING  
Förköp: Piteå Turistcenter 0911-933 90, www.tickster.com

www.pitea.riksteaterforening.se och www.facebook.com/PiteaRiksteaterforening

Det internationella samtida cirkuskompaniet 
Fauna har en speciell koppling till Sverige. 
Det var här kompaniets fem akrobater 
utbildade sig vid Dans och Cirkushögskolan i 
Stockholm. Nu kommer de, tillsammans med 
kompaniets australiensiske musiker Geordie 
Little, tillbaka för en turné med Riksteatern. 

Med en cirkusteknik i världsklass väcker Fauna 
liv i livet själv. Poetiskt förkroppsligar de ett 
eget universum med cirkusens språk, det blir 
ett rituellt och fängslande spel kring djuriska 
krafter där aggression, konkurrens, humor 
och lekfullhet driver rörelserna framåt. Fauna 
ramas in av ett ljudlandskap som framförs 
live på scenen. Produktionen präglas av det 
scenspråk som den skandinaviska nycirkusen 
har utvecklat i sitt sökande efter nya former 
av berättande.

29 FEBRUARI  
FAUNA 
CHRISTINASALEN KL 19

FAUNA 
Foto: Pressfoto



Tiden är inne, platsen är här. Stormarna rider 
oss och den inre kompassnålen snurrar. Har 
vi gått vilse eller är på väg att hitta rätt? En 
konstant av röster kivas om vi närmar oss 
Jordens kant eller redan trillat över den. En 
kamp om redan existerande kartor. Kanske 
behöver vi en ny? 

Kartan över oss är en existentiell hörlurs-
vandring genom det inre landskap som upp-
står när vi försöker tänka på framtiden. Verket 
upplevs genom din egen mobil och egna lurar. 
Genom att gå till olika platser växer både 
kartan och berättelsen. Spelplatsen är Piteå, 
där vi tillsammans ritar kartan över oss. För 
att uppleva verket använder din egen mobil 
och egna lurar. Mobilen behöver ha tillgång till 
internet och GPS.

25 APRIL  
KARTAN ÖVER OSS  
STARTPLATS KALEIDO KL 19

FA
U

N
A

 F
ot

o: 
Ein

ar

 Kl
ing

 Odencrants

Med en cirkusteknik i  
världsklass väcker Fauna  
liv i livet själv. Poetiskt 
förkroppsligar de ett eget 
universum med cirkusens 
språk.

KARTAN ÖVER OSS 
Illustration: Karin Linderoth



BIBLIOTEKEN  
I PITEÅ

Piteå kommuns bibliotek finns på sex fysiska platser. Piteå, Hortlax,  
Norrfjärden, Rosvik, Sjulnäs och Öjebyn. Utöver det så stannar  
bokbussen vid 66 hållplatser runt om i kommunen varje månad.   

BIBBLO.SE En samlingssida för alla bibliotek i Norrbotten. Där hittar du  
öppettider, bokbussens turlista och kontaktuppgifter till alla bibliotek. Via Bibblo.se  
kan man dygnet runt söka böcker, låna e-böcker göra reservationer och omlån.  

Du hittar även tips på böcker, film och musik samt arrangemang och utställningar.

BERÄTTARCAFÉ 
OLIKA TEMAN, MÅNDAGAR KL 17.30

Med berättarnätet Labyrint
Ta del av andras berättelser och berätta dina 
egna historier och skrönor. Vi bjuder på fika.
 
20/1  Svart eller vitt
3/2   Mina händer har...
17/2   Lyser i mörkret
2/3   Snurrar runt
16/3   En känsla jag fick
30/3   Det blev så bra

SJULNÄS BIBLIOTEK 
www.facebook.com/sjulnasbibliotek 
Instagram: @sjulnasbibblan

ÖJEBYNS BIBLIOTEK 
www.facebook.com/Öjebyns-bibliotek

31/1, 28/2, 27/3, 24/4, 22/5

STICK Å LÄS 
FREDAGAR KL 10-11.30.   
Kom till en mysig förmiddag på Öjebyns  
bibliotek. Vi pratar, fikar, handarbetar och 
lyssnar på någon berättelse. Ta med ditt  
handarbete om du vill.

29/1, 26/2, 25/3, 22/4

ÖPPEN BOKCIRKEL 
ONSDAGAR KL 14.

HORTLAX BIBLIOTEK 
www.facebook.com/hortlaxbibliotek

ROSVIKS BIBLIOTEK 
www.facebook.com/RosvikBibliotek

14/1, 11/2, 10/3, 7/4, 5/5

LÄSKAFÉ TISDAGAR KL 17  
Vi träffas och lyssnar till högläsning,  
fikar och pratar.
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VÄRLDSBOKSFIRANDE  

STINA JACKSON 
Biblioteket firar Världsbokdagen med besök av Stina 
Jackson. Hennes debutroman Silvervägen har vunnit 
ett flertal litterära priser och boken har översatts  
till 27 språk. Nu är hon aktuell med sin nya  
roman Ödesmark.  

Boken utspelar sig i en liten fiktiv by utanför  
Arvidsjaur som heter just Ödesmark.  I sin  
nya bok återkommer Stina med en lika tät  
som berörande berättelse om människors  
bundenhet till en plats och till varandra, om  
hur våldsamt starka banden kan vara – och  
om hur svårt det är att bryta mönster.

VI BJUDER PÅ FIKA!

23 APRIL KL 19.00

www.facebook.com/Pitea.Stadsbibliotek • Instagram: @pitebibblan

STINA JACKSON 
Foto: Stefan Tell

PITEÅ STADSBIBLIOTEK



STICK Å LÄS 
ONSDAGAR KL 14 

Välkommen att handarbeta och fika  
tillsammans med andra daglediga på  
Stadsbiblioteket. Tips utlovas både på  
böcker och på sticktekniker. 

15/1   Virkade hjärtan! Tag med bomulls- 
 garn och passande virknål.
12/2  Ruta! Tag med 2 sticknålar eller  
 rund-sticka och lämpligt garn.
11/3 Pannlapp! Tag med 2 olika färger av  
 bomullsgarn och passande virknål.
8/4  Disktrasa! Tag med 2 olika färger  
 bomullsgarn och passande  
 sticknålar. 

PITEÅ STADSBIBLIOTEK  
www.facebook.com/Pitea.Stadsbibliotek • Instagram: @pitebibblan

PIPPI 75 ÅR

 
5 MARS 

TÅRTKALAS KL 13-15  

Välkommen på tårtkalas! Träffa  

Pippi, Prusseluskan och fler av  

hennes vänner. Pyssel och tävlingar, saft,  

och tårta så långt det räcker. Kom gärna utklädd! 

8 MARS  

PIPPISÅNGER KL 13-15 

Sjung pippisånger med Synne och lyssna på berättelser  

om världens starkaste tjej. För barn 3-6 år.

 
2-31 MARS  

UTSTÄLLNING:  Pippi på Pippi

2-8/3 Vi firar Pippi Långstrump hela 

sportlovet med pyssel och tävlingar.

QUIZZA PÅ BIBLIOTEKET!  
TORSDAGAR KL 19  

Litterärt värre, böcker, figurer, allt kan dyka 
upp som en fråga. Bokpris till de två som 
lyckas pricka in flest rätt. Vi bjuder på kaffe  
och kaka. 

20/2   Sant men inte sant
5/3   Litterära badass-brudar
19/3   Kultromaner

22/1, 19/2, 25/3, 29/4 
ÖPPEN BOKCIRKEL   
ONSDAGAR KL 14  

Kom och lyssna eller delta i samtal om  
böcker, ge och få boktips. 



5 FEBRUARI 
PO TIDHOLM KARTAN 

Kartan är en saklig, rolig, pedagogisk och milt 
provocerande föreläsning. Utifrån Sverige- 
kartan pratar Po om ekonomi, geografi och 
de skilda förväntningar som finns på land och 
stad.  Sverige är under förändring. Var är det 
möjligt att leva, arbeta och studera i framtiden? 
Var hamnar statens satsningar och företagens 
investeringar? Hur skildrar medierna staden 
och landet och vad gör det med medborgar-
nas självkänsla. Ryms landsbygden i den nya 
berättelsen om Sverige? 

12 MARS 
TERESE LINDBÄCK

Terese Lindbäck berättar och visar  
bilder från sin långa pilgrimsvandring till  
Santiago de Compostela.

2 APRIL 
ÅKE BERGGREN

Piteås meste lokalhistorier berättar om  
sitt nya projekt, en bok om kartor.

KAFÉ Å LÄS

Kl 19, fri entré & fika till försäljning.

  SAGOSÖNDAG 

KL 13 
SAGOR, SÅNG & SKAPANDE, BARN 3-6 ÅR 

Välkommen till lekfulla, magiska och  
färgsprakande sagostunder i biblioteket.  
Efter sagostunderna finns det möjlighet att 
stanna kvar och pyssla. Fri entré begränsat 
antal platser.

16 FEBRUARI 
SAGOSTUND MED SYNNE  
Magiskt berättande av klassiska sagor. 
  
23 FEBRUARI  
FÄRGSPRAKANDE SAGOSTUND  
Med dragqueen Per-Erik Sortti.
 
1 MARS 
BARNTEATER DEN STORA 
SKRÄPSHOWEN   
I Christinasalen, fribiljetter kan hämtas på 
biblioteket från 17/2. Från 6 år och uppåt. 
Pyssel i bibblan på temat Återbruk. Läs mer 
om föreställningen under rubriken Barnkultur.
 
8 MARS 
SAGOSTUND MED SYNNE  
Sånger och berättelser om Pippi Långstrump. 
 
22 MARS  
FÄRGSPRAKANDE SAGOSTUND  
Med dragqueen Per-Erik Sortti. 
 
5 APRIL 

MINIBIO  
Film om Mamma Mu och Kråkan, biblioteket 
bjuder på popcorn.

26 APRIL  
SAGOLEK MED RIGMOR.   
Kom låt oss leka en saga. 

FÄ
RGSPRAKANDE SAGOSTUND Foto: H
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re



PITEÅ STADSBIBLIOTEK  
www.facebook.com/Pitea.Stadsbibliotek • Instagram: @pitebibblan

23 MARS  
DROP-IN FÖR TEKNIKBEKYMRADE 
KL 13-15  
Kom till biblioteket med frågor om internet, 
mobiler, surfplattor och datorer. 

26 MARS  
SURFPLATTOR FÖR NYBÖRJARE  
KL 10-12 ELLER KL 13-15
Enkel nybörjarkurs där man under två  
timmar får lära sig grunderna i att använda  
en surfplatta. Deltagarna behöver inga 
förkunskaper eller egen surfplatta. utan vi 
använder bibliotekets utlåningsbara Hublets. 
Anmälan krävs. 

ALL DIGITAL WEEK 

En europeisk kampanjvecka med syftet att öka den digitala delaktigheten och  
användningen av e-tjänster. Under veckan blir det drop-in hjälp, heldags workshop 

och kortare kurser. Anmälan till workshop och surfplattor för nybörjare  
görs på telefon 0911-69 68 00 eller på stadsbiblioteket@pitea.se

25 MARS   
WORKSHOP DIGITAL VARDAG 
KL 9.30-15.00  
Välkommen till en workshop där vi 
tillsammans möter digitala utmaningar 
och lär av varandra. Bibliotekets personal 
informerar om olika e-tjänster och svarar 
på era digitala funderingar. Workshopen 
är kostnadsfri och vi bjuder på för- och 
eftermiddagsfika. Vi bryter för lunch mellan 
12-13. Ta med smartphone/surfplatta 
och skicka gärna in frågor innan kursen. 
Anmälan krävs. 



UTSTÄLLNINGAR

10-25 JANUARI  

PITEÅ KOMMUNS KONSTKÖP 
INKÖP FRÅN 2019 SAMT DELAR  

UR KONSTINNEHAVET.
Arr: Kultur, park och fritid

1-29 FEBRUARI

NINO RAMSBY - MÅLERI 
VERNISSAGE LÖRDAG 1/2 KL 12-16 
I samarbete med Piteå Konstförening 

7 MARS – 28 MARS  

MARIA FÄLDT - FOTOGRAFI
VERNISSAGE LÖRDAG 7/3 KL 12-16 

4 APRIL – 2 MAJ

BRITT HILLBOM - GRAFIK 
VERNISSAGE LÖRDAG 4/4 KL 12-16 
I samarbete med Piteå Konstförening

16 MAJ – 13 JUNI

FIA KVISSBERG OCH  
ÅSA KVISSBERG - MÅLERI 

VERNISSAGE LÖRDAG 16/5 KL 12-16 

18 JUNI - 16 AUGUSTI     

JURYBEDÖMD  
SOMMARSALONG 2020  

VERNISSAGE ONSDAG 19/6 KL 18-20 
I samarbete med Piteå Konstförening

KONSTHALLEN KALEIDO ÖJEBYNS KONSTHALL

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.  

Kontakt:  stadsbiblioteket@pitea.se eller tel 0911-69 68 00

1-21 FEBRUARI 
ROBIN NYSTRÖM    

VEM TROR DU ATT DU INTE ÄR? 
VERNISSAGE LÖRDAG 1/2 KL 12-15 

29 FEBRUARI – 20 MARS
LINDA PETTERSSON     

AKVARELL 
Tillsammans med konstgruppen Fria Viljor

2-25 MAJ 
IRIS SVENSSON     

AKRYL 
VERNISSAGE LÖRDAG 2/5 KL 11-15

Öjebyns bibliotek.

Robin Nyström



KALEIDO 
Kaleido är en plats för kultur och kreativa uttryck i Piteå.  

Tillsammans med föreningar, studieförbund och eldsjälar erbjuder  
huset olika kulturarrangemang. Musik, poesi, föreläsningar, teater  

och dans blandas med måleri, teckning & hantverk.

www.facebook.com/kaleidopitea • Instagram: @kaleidopitea

1/2, 7/3, 4/4, 16/5 

BARN MÅLAR 
KL 13-15 

Kreativt skapande för barn upp till 12 år och 
medföljande vuxna. Vi har rollar, penslar, färg 
och papper, ta med dig din fantasi.

KALEIDO WORKSHOPS  
På våra workshops träffas likasinnade under 
kunnig ledning för kreativt skapande. Teman, 
ålder och upplägg varierar mellan gångerna. 
Håll utkik på sociala medier och evenemangs- 
kalender för kommande teman.



TECKNA KROKI Illustration: Kontur Piteå KrokiföreningÖPPEN ATELJÉ Foto: Piteå kommun

28/1, 25/2, 31/3, 28/4, 26/5

TECKNA KROKI 
MED KONTUR PITEÅ KROKIFÖRENING  
TISDAGAR KL 18.30–21 

Avgift betalas kontant.  
100 kr vuxen, student 60 kr 
Alla teckningsintresserade är välkomna  
att jobba i sin egen teknik med modell. Var 
och en tar med sig det material man själv vill 
arbeta i. Papper, pennor, ritkol eller kritor är 
en bra början. Ta gärna med en skiva att ha 
som stöd under pappret. Inga förkunskaper 
behövs och för den som önskar tips och råd 
finns det flera att fråga på plats. 

ÖPPEN ATELJÉ 
ONSDAGAR KL 17.30–20

Kostnadsfri öppen verkstad för dig som vill 
teckna, måla och forma. Under ledsagning  
av konstpedagog eller konstnär inspireras  
deltagarna med olika teman varje månad.  

Det finns grundmaterial på plats. Inga  
förkunskaper krävs.



ORDMÅN 
 

Måndagar kl 19 på Kaleido
Entréavgift 100 kr, 50 kr för Skolungdomar.  

Gratis för medlemmar. Medlemskort för 2020 kostar 500 kr.  
Betalning via Swish: 123 231 43 00, vid entrén på Kaleido eller  

via bankgiro: 743-6827, ange ditt namn som meddelande.
 

Mer info www.ordman.nu eller Facebook.

27 JANUARI 

SUSANNA ALAKOSKI 
 
Susanna Alakoski är socionom och  
debuterade som författare 2006 med  
romanen ”Svinalängorna” som belönades  
med Augustpriset. Hon har skrivit Håpas  
du trifs bra i Fengelset, dagboksessäerna  
Oktober i Fattigsverige och April i Anhörig- 
sverige samt fyra barnböcker. Hon är nu  
aktuell med Bomullsängeln, den första boken 
i en svit om fyra böcker som kretsar kring 
arbetarkvinnor. 
I samarbete med Kontext, Luleå.

10 FEBRUARI 
PATRIK SVENSSON 
 
Patrik Svensson debuterade 2019 med 
Ålevangeliet, en bok om ett av världens mest 
gåtfulla djur. Alla, från Aristoteles till Sigmund 
Freud, har försökt förstå ålen, utan att lyckas. 
Ålevangeliet väckte ett enormt internatio-
nellt intresse redan innan den kom ut och 
när boken nådde de svenska läsarna var den 
såld till över 30 länder. Boken vann dessutom 
2019 års Augustpris i fackboksklassen. 

I samarbete med Kontext.

24 FEBRUARI 
ANDERS PERSSON 
 
Anders Persson är litteraturvetare och har 
verkat vid institutionen för litteraturvetenskap 
vid Umeå universitet. Han är medförfattare 
till ”Från Sara-Greta till Lilla Svarta Sara: Väck-
elsen i Litteraturen och väckelsens litteratur”. 
Han är aktuell med  ”Den levande närvaron 
av Ordet” - åtta essäer om den roseanska 
och laestadianska väckelsen i norrländsk 
litteratur med texter av P-O Enquist, Sara 
Lidman, Bengt Pohjanen m fl.

PATRIK SVENSSON Foto: Emil Malm
borg



9 MARS 
LINA WOLFF 
 
Lina Wolff debuterade som författare 2009 
med Många människor dör som du, en 
samling noveller med historier som utspelar 
sig i Spanien och Skåne.  För romanen  Bret 
Easton Ellis och de andra hundarna som 
utkom 2012 tilldelades hon Tidningen Vi:s 
litteraturpris. Lina Wolffs nästa roman De 
polyglotta älskarna blev en stor succé och 
belönades med 2016 års Augustpris. Nu är 
hon tillbaka med Köttets tid,  en roman om 
en mystisk resa i Spanien. 

12 MARS 
DONA HARIRI  
OBS! Torsdag och fri entré 
 
Dona Hariri, är en svensk jurist, föreläsare, 
författare och moderator. När hon var tre  
år gammal flydde familjen Iran-Irakkriget 
till Sverige och Hariri växte upp i Piteå och 
senare Jönköping. Trots diskriminering och 
socioekonomiskt utanförskap bestämde 
sig Dona för att bli jurist. Hennes bok Fatta 
lagen! Från hatbrott till Snatteri och svartjobb 
gör lagen tillgänglig för alla.  

I samarbete med Kultur, Park och Fritid Ung. 

23 MARS 
JOHANNA FRID  
 
Johanna Frid utbildade sig på Södertörns 
högskola med en kandidatexamen i bland 
annat filosofi och på Syddanska universitet 
i Odense med en magisterexamen i bland 
annat kulturförmedling. I sin autofiktiva och 
svart humoristiska roman Nora- eller Brinn 
Oslo Brinn som kom ut 2018 undersöker 
Johanna Frid med skarp blick två av vår 
tids stora kvinnosjukdomar- Instagram och 
endometrios.

LIN
A 

W
O

LF
F 

Fo
to

: G
us

ta
v 

Be
rg

m
an

DONA HARIRI 
Foto: Kajsa Göransson



PITEÅ MUSEUM  
RÅDHUSTORGET 

Öppettider tis-fre 9-16 lör 11-15 

Mer information www.piteamuseum.nu eller tel 0911-125 15

UTSTÄLLNINGAR

– 31 DECEMBER 
NATURALIER:  
SKOLANS GLÖMDA SAMLINGAR 
Dessa var under lång tid skolornas stolthet 
och ett bra sätt för eleverna att lära sig  
om djur, växter och mineraler. Delar av  
samlingarna skickades ut till skolorna från  
Naturhistoriska Riksmuseet medan andra 
delar kom till genom privata donationer.  
Idag är de ofta både glömda och gömda. De 
är ibland svåra att förhålla sig till eftersom 
innehållet kan vara känsligt.

25 JANUARI - 26 SEPTEMBER 

PARADISE LOST
En konstutställning med verk av tio  
konstnärer från Nya Zeeland. De har tolkat 
fartyget Endeavours ankomst, den vetenskap-
liga expeditionen från Storbritannien samt  
kolonisationen av Oceanien i slutet av 1700- 
talet. Konstnärerna har alla valt att fokusera 
på vetenskapsmännen Daniel Solander och 
Joseph Banks men med olika uttryck.

PITEÅ MUSEUM 
Foto: Sofia Wellborg 



PROGRAM

TORSDAGAR

BERÄTTARKVÄLL
KL 18.30  I SESSIONSSALEN

70 kr/person (max 50 st).  
Vi bjuder på kaffe och kaka i pausen. 
Medlemmar gratis.  

20 FEBRUARI 

REPATRIERING  
I många svenska institutioners arkiv finns 
mänskliga kvarlevor, bland annat från samiska 
begravningsplatser Jans Heinerud, Västerbot-
tens museum, berättar om arbetet med att 
återbörda dessa kvarlevor till sitt ursprung.  

19 MARS 

KULTURVÅRD FÖR YNGRE VILLOR   
Pernilla Lindström från Skellefteå museum 
guidar oss genom regelverk och praktisk 
handhavande: hur vårdar och renoverar  
man varsamt en villa uppförd 1950-1980? 

TISDAGAR   

BERÄTTARKAFÉ OLIKA TEMAN
TISDAGAR KL 13.30, SESSIONSSALEN  

Heli Junttila hälsar välkommen till vårens 
berättarkafé. Sitt ned över en kopp kaffe och 
lyssna till andras berättelser eller bidra med 
dina egna historier.  

14/1  Vad jag ser i spegeln
28/1 Randigt och rutigt
11/2  Det lyste i fönstret 
25/2  Mina fötter har dansat
10/3 En tvärvändning
24/3 En föraning

LÖRDAGAR 
MUSIKALISK SALONG 
KL 13

En mysig stund med förstklassig musik. För ut-
förligt program se Pitebygdens musikförbund.
 
22/2  Bo Selinder och Robert Råberg
28/3  Eva Engström

29 FEBRUARI - 
DANSUTSTÄLLNING 

PERMANENT 

TRE PLATSER, TRE SKEDEN 
Basutställning som berättar om de tre  
platser som utgjort arenor för stadens  
historia: Gamla Kyrkbyn, Öjebyn och  
den nuvarande platsen i Piteå.

KY
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FÖRENINGEN  
JAZZ I PITEÅ 

Biljetter säljs i kassan vid speltillfället. Förköp endast till vissa konserter.
Förköp Piteå Turistcenter 0911-933 90, Studio Acusticum 0911-930 06 

Ticketmaster tel. 0771-707070, www.ticketmaster.se 

Mer info på www.jazzipitea.com och på Facebook

1 FEBRUARI

ERIK PALMBERG  
MED KARIN HAMMAR  
STUDIO ACUSTICUM, TVÅ KÖK KL 15

Erik Palmberg Quartet och Karin Hammar 
har planerat ett gediget konsertupplägg med 
material från skivan First Lines och utvalda 
standards. Det blir en musikalisk resa där 
fokus ligger på lyrisk jazz, energi och sväng.

9 FEBRUARI

CLAIRE MARTIN  
MED MARTIN SJÖSTEDT  
STUDIO ACUSTICUM, TVÅ KÖK KL 15

Martin, en av Sveriges mest talangfulla och 
omtalade jazzmusiker, har skapat fantasirika 
nya arrangemang av samtida material 
exklusivt för Claire Martin. Claire blev  
professionell sångerska vid 19-års  
ålder och har släppt 20 album. Enligt 
Jazz Times tillhör Claire de fyra-fem 
bästa kvinnliga vokalisterna i världen.                                                                                                                        

Samarbetspart: Musik Västernorrland

1 MARS

TRIBUTE TO  
CHARLIE PARKER MED HCJO   
STUDIO ACUSTICUM, BLACK BOX KL 19                                                            

Altsaxofonisten Charlie Parker skulle ha fyllt 
100 år 2020, en av musikvärldens stora genier. 
High Coast Jazz Orchestra, Västernorrlands 
storband, firar minnet av Parker genom att 
tillsammans med solisten Dick Oatts från 
USA spela musik som förknippas med Parker. 
Saxofonisten Dick Oatts är en av vår tids 
största jazzmusiker med hela världen som 
arbetsfält.
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7 FEBRUARI

BROADWAY  
NBB MED ELLEN ANDERSSON   
STUDIO ACUSTICUM, BLACK BOX KL 19                                                            

Sångerskan Ellen Andersson har på kort tid etablerat sig  
som en av de mest framgångsrika jazzsångerskorna i Sverige. 
Nu möts hon, dirigenten och arrangören Mats Hålling och 
Norrbotten Big Band för att gemensamt hylla och framföra  
sina tolkningar av den musikskatt Broadway skänkt oss  
och som inspirerat jazzmusiker i alla tider.
 

ELLEN ANDERSSON 
Foto: Satu Knape



7 MARS

DRUMS  
FIORE, PITEÅ STADSHOTELL KL 13.30                                                                                                                                           

Gruppen Drums med Jerry Winblad von 
Walter på flöjt och saxofon, Johan Tegheim 
piano, Gert Dahlström kontrabas och  
sångerskan Kicki Enquist.

15 MARS

KURT ROSENWINKEL   
STUDIO ACUSTICUM, TVÅ KÖK KL 15                                                            

Kurt Rosenwinkel har en 25-årig karriär inom 
jazzen. Han har som ingen annan gitarrist 
efter hans inträde utvecklat jazzgitarrspelet 
till nya höjder. Med sig på scen har han den 
nya spännande elbasisten Dario Deidda från 
Italien samt Mark Withfield Jr. från USA på 
trummor. Delikat triojazz på högsta  
internationella nivå.  

Samarbetspartner: Musik Västernorrland      

20 MARS

TONBRUKET   
STUDIO ACUSTICUM, BLACK BOX KL 19                                                             

Tonbruket flyter bekymmerslöst mellan 
svängig jazz till mjuk och stillsam folkmusik, 
för att sedan sömlöst övergå till ursinnig rock. 
Kanske är det inte så konstigt med bandmed-
lemmar som har bakgrund från E.S.T., Wild-
birds & Peacedrums och The Soundtrack of 
Our Lives. Tonbruket har vunnit Grammis för 
årets Jazz för alla sin tidigare fyra studioalbum, 
men det är live som kvartettens egensinniga 
musik verkligen kommer till sin rätt.
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TONBRUKET 
Foto: Tina Axelsson



21 MARS

DANNE JOHANSSON KVARTETT 
MED SVANTE LINDQVIST  
FIORE, PITEÅ STADSHOTELL KL 13.30                                                                                                                                           

Dan Johansson anses vara en av Sveriges 
främsta jazztrumpetare i dag och är fast med-
lem i Norrbotten Big Band. Malmbergssonen 
Svante Lindqvist är riksspelman, författare 
och filosofie hedersdoktor vid Luleå Tekniska 
Universitet och fyller med sin mångsidighet 
hela rummet och trollbinder åhörarna från 
första stund.

28 MARS

STOCKHOLM SWING ALL STARS   
KALEIDO KL 19                                                            

Stockholm Swing All Stars står stadigt i jazz-
traditionen och har med åren utvecklat ett 
personligt sound tack vare egna arrangemang 
och suveräna musiker som helt behärskar 

jazzens oförlikneliga känsla. Fantastisk och tid-
lös musik av jazzgiganter som Duke Ellington, 
Count Basie och Dizzy Gillespie stöps om i 
kreativa och personliga bearbetningar av  
bandets medlemmar, som också har  
inspirerats att komponera i mästarnas anda. 

3 APRIL

NBB MED MICKE HOLM  
OCH STEFAN GUNNARSON   
STUDIO ACUSTICUM KL 19                                                             

Micke Holm från Piteå blev du med hela 
svenska folket när han vann TV4 programmet 
Talang i våras medan Stefan Gunnarsson från 
Boden länge varit en musiker och multita-
lang att räkna med. En spännande duo som 
bjuder på magisk sång och sväng! Det blir 
gammalt och nytt i en mix med både pop- 
och jazzklassiker där musikerna i Norrbotten 
Big Band arrangerat musiken. 

STOCKHOLM SWING ALL STARS 
Foto: Pressbild



PITEÅBYGDENS  
MUSIKFÖRBUND 

www.pitemusik.se  
Förköp Piteå Turistbyrå 0911-933 90, Acusticum 0911-930 06 ,  

Ticketmaster tel. 0771-707070 www.ticketmaster.se. 15 min innan varje  
konsert lottas det ut biljetter till kommande konserter. Kom i tid!

22 JANUARI

GITARRKONSERT MIKAEL  
MANNBERG MED GÄSTER  
MUSIKHÖGSKOLANS AULA KL 19                                                                                                                                           

I samarbete med LTU Campus Piteå.

12 FEBRUARI

NKO MED SOLIST  
MÅRTEN LANDSTRÖM   
STUDIO ACUSTICUM,  
ORKESTERSALEN KL 19                                                            

Mårten Landström är en enastående  
konsertpianist som spelar allt med lätthet, 
effektivitet, explosivitet och en fantastisk  
musikalitet. Den här gången bjuder han till- 
sammans med Norrbottens kammarorkester 
på den franske kompositören Maurice Ravels 
jazzdoftande pianokonsert. Konserten bjuder 
även på klassiker av Arnold Schönberg och 
Felix Mendelssohn och glödande intensiva 
orkesterverket Pyramid av svensk- 
amerikanska tonsättaren Molly Kien.  
Allt under ledning av Paul Mägi.

22 FEBRUARI

MUSIKALISK SALONG  
PITEÅ MUSEUM KL 13                                                                                                                                           

Med estradören Bo Selinder och 
pianisten Robert Råberg. 

18 MARS

GITARRKONSERT MED  
ERLENDIS QUARTET   
MUSIKHÖGSKOLANS AULA KL 19                                                                                                                                           

Kvartetten från Polen har uppmärksammats 
internationellt långt utanför den klassiska 
gitarrvärlden.

I samarbete med Sundsvalls Gitarrfestival.

28 MARS

MUSIKALISK SALONG    
PITEÅ MUSEUM KL 13                                                            

Pianisten Ewa Engström förmedlar tankar om 
den klassiska musik hon spelar i ett program 
hon kallar ”Det kan väl inte vara så svårt”.



Medlemmar har kraftig rabatt till ett stort antal konserter.  
Medlemskort finns att köpa på Acusticum. Du kan också sätta in 250 kr  

på PMF:s bg-konto 5678-3905.  Uppge namn, telefonnr, e-postadress och adress  
på den person medlemskortet gäller för. Kortet kan hämtas ut i samband med konsert. 

 
I samarbete med Studio Acusticum erbjuds PMF:s medlemmar också  

rabatterat pris på livesända operaföreställningar från The Met. 

BLI MEDLEM

22 APRIL

MELODISK KLANGRIKEDOM  
MED NKO  
STUDIO ACUSTICUM  KL 19                                                                                                                                           

Finkänslig nyromantik, brittisk värme, rysk 
intensitet och svensk melodisk finess! Det blir 
en sprittande och härligt vacker konsert kväll 
med Norrbottens Kammarorkester.

17 MAJ

VÅRKONSERT PITEÅ  
ÄLVSBYN ORKESTERFÖRENING   
STUDIO ACUSTICUM KL 16                                                                                                                                           

Med solist Pia-Karin Helsing Saur.  
Sibelius sånger står på programmet.

BO SELINDER 
Foto: Pressbild



LIVE FRÅN MET 
Studio Acusticum, Stora salen kl 19  

Upplev opera i världsklass, live från världsberömda Metropolitanoperan  
i New York. I samarbete med Studio Acusticum erbjuds PMF:s  
medlemmar rabatterat pris på livesända operaföreställningar. 

11 JANUARI

WOZZECK                                                                                                                                     

Peter Mattei gör sin rolldebut som Wozzeck i 
Alban Bergs operamästerverk om samhällets 
onda krafter. Operan komponerades i slutet 
av andra världskriget och betraktas som en av 
1900-talets viktigaste operor för dess känslo-
mässiga kraft och strålande musik. Scenografin 
av William Kentridge är en upplevelse i sig 
med animerade träkolsteckningar, kartor och 
filmklipp som skapar en mardrömslik värld av 
kraschade flygplan, strålkastare och slagfält.

1 FEBRUARI

PORGY AND BESS                                                                                                                                     

Denna folkopera, som upphovsmännen  
beskrev den 1935, är historien om den handi- 
kappade tiggaren Porgy och hans kärlek till 
narkomanen Bess. Operan är fylld av älskade 
klassiker som Summertime, It Ain’t Neces-
sarily So, Bess, You Is My Woman Now, I Got 
Plenty o’ Nuttin’ och My Man’s Gone Now. 

29 FEBRUARI

AGRIPPINA                                                                                                                                     

Joyce DiDonato har titelrollen som den 
makthungriga kejsarinnan Agrippina i Händels 
satir över sexuella och politiska intriger. Sir 
David McVicar skapar en skandalös värld 
där Romarriket aldrig föll, utan pågår ända 
in i våra dagar. Föreställningen håller upp en 
skrattspegel mot dagens samhälle.

WOZZECK Foto: Pressbild

PORGY AND BESS 
Foto: Pressbild



14 MARS

DEN FLYGANDE HOLLÄNDAREN                                                                                                                                     

När François Girard tar sig an denna  
klassiker sjunger Bryn Terfel huvudrollen som 
holländaren som dömts att irra över haven 
i all evighet. Anja Kampe är den hängivna 
Senta, vars kärlek kan frigöra honom. Hon 
är besatt av ett porträtt av den legendariske 
sjömannen. Därför förvandlas Mets scen till 
en kolossal oljemålning. 

11 APRIL

TOSCA                                                                                                                                     

I David McVicars djärva iscensättning av 
Puccinis operathriller är stjärnsopranen Anna 
Netrebko den passionerade titeldivan, mot 
Brian Jagde som hennes älskare -  målaren 
Mario Cavaradossi. Operan innehåller några 
av Puccinis mest minnesvärda melodier.

TOSCA Foto: Pressbild

9 MAJ

MARIA STUARDA                                                                                                                                     

Den politiska och personliga rivaliteten 
mellan två drottningar står i centrum för 
Donizettis mästerverk. Diana Damrau är den 
undergångsdömda Mary Stuart och Jamie 
Barton är hennes rival, drottning Elizabeth 
I. Stephen Costello gör rollen som Marias 
älskare, Leicester.

MARIA STUARDA 
Foto: Pressbild



DANS  
I NORD

www.dansinord.se
Dans i Nords ambition är att beröra och berika publiken genom att  

skapa möjligheter till ett mångfasetterat dansliv i Norrbotten och att nå ut  
med danskonst till både den äldre och yngre publiken. Köp dina biljetter genom 
Ticketmaster eller i Studio Acusticums biljettkassa i entrén, tel. 0911-930 06.  

 
Mer info på www.dansinord.se och på Facebook.

9 FEBRUARI

TENSION - ART OF SPECTRA 
STUDIO ACUSTICUM, BLACK BOX KL 19                                                                                                                                       

Vad händer när vi begränsas av våra rum? 
När våra kroppar laddas med energi,  
spänning i förhållande till varandra? Att ta en 
risk, känna in varandras impulser? Konflikt 
mellan kropp mot sinnet/psyket, risker och 
impulser. Spänningar oss människor emellan,  
i samhället, i Europa, i världen idag.

15 MARS

CLOSE UP ON TRIO  
CONCERTDANCE 
STUDIO ACUSTICUM, BLACK BOX KL 19                                                                                                                                       

Italienska världsdansösen Alessandra Ferri  
är en av få i världen som tilldelats titeln  
Prima Ballerina Assoluta. Tillsammans med 
dansaren Herman Cornejo och pianisten 
Bruce Levingston speglar hon musikens och 
dansens nära och kära relation.  
Ett innovativt möte mellan tre konstnärer 
i världsklass inom dans och musik. Med ett 
unikt upplägg för Piteå, där vi på nära håll får 
följa med när de repeterar ”Trio Concert-
Dance”. Kvällen avslutas med ett publiksamtal, 
där vi får en inblick i dessa tre världsartisters 
nära samarbete

TE
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CLOSE UP ON TRIO CONCERTDANCE 
Foto: Roberto Ricci Fotografo



BARNLÖRDAG
Studio Acusticum 

Black Box, kl 12.30 och 14
Unga Dans i Nord presenterar barnföreställningar i samarbete  

med Studio Acusticum. Pysselhörnan och konserthuscaféet  
håller öppet från 11:30. 

15 FEBRUARI

VILL HA HUND!   
DOCKTEATERN TITTUT 
BLACK BOX KL 12.30 & 14 
SPELTID CA 35 MIN 

FÖR BARN UPP TILL 9 ÅR                                                                                                                                        

Plötsligt slår den till, längtan efter en hund… 
En dansande dockteaterföreställning om att 
toklängta efter en egen hund. Tanken på en 
egen hund som alltid viftar på svansen när 
den ser dig är rena lyckan och värt allt event-
uellt besvär. Den får ju dig att skratta och må 
bra! En längtan så stark att du ser positivt på 
det mesta – saker och ting brukar ju ordna 
sig till det bästa…eller?

28 MARS

GRÄS - CLAIRE PARSONS CO 
BLACK BOX KL 12.30 & 14 
SPELTID CA 40 MIN 

FÖR BARN UPP TILL 9 ÅR                                                                                                                                        

Scenen är täckt av gräs och en halv bil är på 
väg in. Luckor öppnas. Två rödhåriga figurer 
och en fikasugen granne dyker upp. Regnet 
jonglerar under ett moln. Tussar blir tanke-
bubblor…

24 APRIL

VILJA VÄXA  
- EMBLA DANS & TEATER 
BLACK BOX KL 12.30 & 14 
SPELTID CA 35 MIN 

FÖR BARN 3-6 ÅR                                                                                                                                       

Visste du att växter pratar med varandra?  
I Vilja Växa får vi vara med från frö till fullt 
blommande trädgård! Där träffar vi de mest 
förunderliga individer – galna fåglar och 
kluriga växare. Vi upplever åskväder, kompost-
begravningar och sprakande lysmaskdisco. 
Genom dans, livemusik, vatten, koldioxid och 
en lekande fantasi undersöker vi livets och 
trädgårdens kretslopp. 
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GRÄS 
Foto: Pressfoto

VILJA VÄXA 
Foto: Pressfoto



Kultur, park och fritid
0911-69 60 00
www.pitea.se
www.facebook.com/pitea.se
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