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INNEHÅLL: 
Förskola/ NORRBOTTENSMUSIKEN SJÖBUS (3-5 år) Må 29/1 7 

Förskoleklass TEATER MILA: VARA VÄNNER (5-9 år) Afterdagis! To 8/2 3 

 BOULERVARDTEATERN: TAPPA BORT! (2-6 år) Afterdagis! Må 19/3 4 

 TEATER SOYA: BRÅKLÅDAN (3-9 år) On 11/4 5,8 

 PROFILTEATERN: DUMP (5-9 år) To 19/4 6,8 

 INTERAKTIV BERÄTTELSE FÖR FÖRSKOLEBARN (3-5ÅR)  11-12 

 GRATISBIO FÖR FÖRSKOLAN/SAMISK FILM FÖRSKOLAN   21 

 KNATTEDISCO  21 

 KNATTEBIO MED KNORR  22 

 NORRBOTTENMUSIKEN: URKUL!  (6-9 år) Ti 15/5 6,8 

 ELIN TEILUS: BEJVE BÀJTTA 12-13/3 11 

 HARLEEN KALKAT: PRINSESSAN PÅ ÄRTEN (4-5 år)  11 

 Barnarrangemang på Biblioteken vt 2018  22-23 

Lågstadiet TEATER MILA: VARA VÄNNER To 8/2 3 

 KNATTEDISCO  21 

 SPORTLOV GRATISBIO FÖR LÅG OCH MELLAN Ti 8/3 24 

 TEATER SOYA: BRÅKLÅDAN (3-9 år) To 11/4 5 

 PROFILTEATERN: DUMP (5-9 år) To 19/4 6,8 

 NORRBOTTENSMUSIKEN: URKUL! 6-9 år) Ti 15/5 6,8 

Mellanstadiet RIKSTEATERN: SVÄRDFISKEN Fr 20/4 8-9 

 DISCO  21 

 SPORTLOV GRATISBIO FÖR LÅG OCH MELLAN Ti 8/3 24 

 BOKKLUBBEN ”BOKSLUKARNA” Start 30/1 22 

Högstadiet KRISTINA AMPARO OCH NORRBOTTEN BIG BAND Sö 4/2 3 

 NORRBOTTENSMUSIKEN: SYSKONEN KUNDA Ti 20/2 4,7 

 ROCKKONSERT: P-REX To 12/4 5 

 UNG SCEN NORR: TIO ÖVER ETT 27/3 7-8 

 BOKNINGSBAR GRATISBIO FÖR SKOLORNA Valfri vecka – Ring 

för att boka! 

 21 
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 BIO   9 

Swedish Film   9 

Kulturprojekt i 
skolan 

Skapande skola, interaktiv berättelse för förskolebarn 3-5 år, 

 

 10-12 

Dialog och 
demokratidag 

  

28/3 

12 

Kulturskolan Personal och kursinformation 

Kulturskolans offentliga föreställningar 

Sommarlovsaktiviteter 
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Medborgarhuset Dagbio, gratisbio/skolbio, knattebio, knattedisco 
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Kommuninformation   25-27 
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OFFENTLIGA FÖRESTÄLLNINGAR: 
 KRISTINA AMPARO OCH NORRBOTTEN BIG BAND MUSIK/SÅNG (13-18 ÅR) 

Söndag 4/2 KL 18.00 OBS: Medborgarhuset Arjeplog 

Buss avgår från Arvidsjaur 50 platser finns för 
skolungdom att boka. Boka via: 

Sandbackaskolan: Ann-Catrin Jonsson 
tajn64@arvidsjaur.se 

Tel: 0960-15857 

Fridhemsskolan: Ann-Christine Wennerlöf  
tavf02@arvidsjaur.se 

Tel: 0960-15622 

Pris: Gratis för skolungdom 

Om musikern Kristina Amparo har det bland annat 
sagts att hon är det närmaste Sverige har kommit 
Ella Fitzgerald och Amy Winehouse i en och samma 
person – inget dåligt omdöme för en ung sångerska 
med framtiden för sig. Med sin mångfacetterade 
musikalitet rör hon sig fritt från jazz, blues och soul 
till punk, hiphop och house.   

 

TEATER MILA: VARA VÄNNER                                  AFTER DAGIS/SKOLA - TEATER  (5-9 ÅR) 

Torsdag 8/2 kl 17.30, Fjällbonäs Byastuga – 
After dagis med korv och festis från kl. 
17:00! 

Längd: ca 30 min 

50 kr (förköp biblioteket) 

Maxpublik: 60 pers. 

Att ha en riktigt bra vän är bland det finaste 
som finns. Vänskap kan vara enkelt men den 
kan även utstå prövningar. Eli och Alex 
vänskap verkar orubblig. Ända till Alex vill att 
Eli ska följa med till badstranden. Eli bär på 
en hemlighet som gör det omöjligt för 
honom att följa med. En hemlighet som är så 
svår för Eli att berätta att han hellre ljuger 

sig ur situationen. Och inte blir det bättre när Alex fått en ny kompis på stranden. 

Medverkande: Jonas Berglund och Lisa Lundqvist 

 

mailto:tajn64@arvidsjaur.se
mailto:tavf02@arvidsjaur.se
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NORRBOTTENSMUSIKEN: SYSKONEN KUNDA  (MUSIK/SÅNG 13 ÅR –  VUXEN) 

Tisdag 20/2 kl 18.30, 
Medborgarhuset Arvidsjaur 

Längd: 45 min 

50 kr (förköp biblioteket) 

Maxpublik: Full Aula 

Syskonen Kunda är kända för den 
musikaliska vitalitet och känsla de 
förmedlar med sin vackra stämsång. 
De musikaliska syskonen har sedan de 
kom som flyktingar från Kongo-
Kinshasa till Sverige och Råneå gjort 
ett starkt avtryck i Luleås musikliv. 
Och det är just där i mammas kök i lägenheten i Råneå som de började sjunga tillsammans 
och tankarna om att bilda en grupp föddes. Idag är de en etablerad grupp som uppträder på 
många scener. 

Med en blandning av afrikanska rytmer och västerländsk sång och musiktradition samt 
vackra och starka röster trollbinder de sin publik, någonting som gjort dem eftertraktade i 
hela landet. 

Medverkande: Chloé Kunda, Junior Kunda, Claudine Kunda, Emmanuel Kunda och Sarah 
Kunda och en kompgrupp under ledning av Andreas Eriksson 

 

BOULERVARDTEATERN: TAPPA BORT!                           AFTER DAGIS - TEATER (2-6 ÅR) 

Måndag 19/3 kl 17:30, Medborgarhuset Arvidsjaur 
– After dagis med korv och festis från kl 17:00! 

Längd: ca 30 min 

50 kr (förköp biblioteket)  

Maxpublik 70 pers 

Vad kan man tappa bort? Och kanske hitta 
igen…Sin mamma eller pappa…en kompis…sin 
snutte…sig själv? Vad händer när man står på 
huvudet? Har man tappat bort golvet då? Eller vad 
händer när man hittar något som man inte visste 
att man tappat bort. Lekfullt och absurt, 
musikaliskt och poetiskt! Situationskomik för de 
allra minsta om tre kompisar som tappar bort. 

"mild slapstickskomik, små knasigheter, mysroliga tokerier och poetiska variationer talar 
direkt till barnen…man nuddar vid rent existensiella dimensioner." 
SvD 

Medverkande: Lise Edman, Ulf Evrén och Ulf Montan 
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TEATER SOYA: BRÅKLÅDAN TEATER/DANS (3-9 ÅR) 

Onsdag 12/4  kl. 17:30, Parkskolan, Glommersträsk 

Längd: 35 min 
50 kr (förköp biblioteket) 

Maxpublik 60 pers. 

Rut har ansvaret. Ferdinand ska göra jobbet. Rut 
tycker om regler och har mycket papper att fylla i. 
Ferdinand tycker om raster och vill gärna vara till 
lags. Men är lådan verkligen skräp eller är det 
någons hem? 

En varm föreställning om tre personer vars väg korsas vid en låda. 

En låda med många sidor 

Medverkande: Sofia Andersson, Jan Boholm och Elin Kristoffersson 

P-REX  ROCKKONSERT 

Torsdag 12/4  kl. 18:30, 
Medborgarhuset Arvidsjaur 

Längd: ca 1,5 timme 

Maxpublik: Full Aula 

P-Rex bjuder på en helkväll i
gitarrekvilibristisk anda med stor
precision, ett knippe starka låtar och
till detta en fartfylld show. Här slås
melodisk hårdrock ihop med värme,
spelglädje och energi. Rex Carroll har
sina rötter i den amerikanska bluesen
och är en gitarrhjälte i världsklass med
hela världen som musikalisk plattform.
Peter Stenlund, Piteå, började sin
musikaliska bana i unga år. Hans
startade hårdrocksbandet ”Laudamus”
1986. Laudamus har under sina 25 år
turnerat i hela Sverige samt bl.a.
Finland, Norge och USA

Medverkande: Rex Carrol, Peter
Stenlund, Michael Feighan, Per
Törnberg, Ellinor Stenlund

http://pero.se/media/k2/items/cache/0d422469a7bfe49699e19d8d898530d7_XL.jpg?t=1482841320
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PROFILTEATERN: DUMP  TEATER  (5-9ÅR)  

Torsdag 19/4 kl. 17.30, Medborgarhuset Arvidsjaur 

Längd: 35 min 

Maxpublik: 60 pers 

Följ med på ett besök till återvinningsstationen-platsen 
där allt det där vi inte längre vill ha hamnar. Här skrotar 
en ensam Baldi runt, ganska nöjd över det system som 
skapats. Skräp och bråte strömmar in dag efter dag. De 
nya soporna levereras dit av Sider. Till Baldis sorg har 
Sider varken tid eller lust att stanna ens för en kort fika. 
Deras kärva, dagliga möten skapar ändå en skön 
regelbundenhet i den lilla världen. En oväntad händelse 
skakar dock om ordningen. Vad är det som gäller 
egentligen? 

Dump är en föreställning som hanterar teman som 
vänskap och gemenskap, om likheter och olikheter och 
om hur livet blir roligare när det levs tillsammans med 

andra. Rytmer och toner i en fyndig scenografi ackompanjerar berättelsen om några figurer i 
gemenskapens utmarker. 

Medverkande: Henrik Ståhl och Lina Hognert 

NORRBOTTENSMUSIKEN: URKUL!   MUSIK (5-10 ÅR) 

Tisdag 15/5 kl. 18.30, 
Medborgarhuset Arvidsjaur 

Längd 40 min 

50 kr (förköp biblioteket) 

Maxpublik: 75 pers. 

Succéduon från Doktor Kling & Syster 
Violino är tillbaka i länet! Men nu är 
det fokus på något så komplicerat som 
tid! Ja, vart tar tiden vägen när man 
sover? Vad är det som går och går 
men aldrig kommer till dörren? Och 
hur många ”strax” går det på en 

kvart? Detta är bara några av de stora frågor som ni kanske får svar på i denna tidskrävande 

föreställning om tid, på gott och ont, på allvar och på kul. Likaväl som att tiden kan vara inne 
så kan den ju ha gått ut. Och tänk vad tiden kan gå! Den kan ju både gå fort och långsamt. 
Rätt och fel. Framåt och bakåt. Den kan till och med stå still. Och det hoppas vi såklart att 
den gör i denna klockrena och efterlängtade nyuppsättning av Dunsö Kapells klassiker med 
massor av härlig musik och underfundiga texter av Per Duns  
Medverkande: Niklas Holtne, Victor Berg, Karl Ingvarsson och Mia Moilanen 
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FÖRESTÄLLNINGAR FÖR 
FÖRSKOLA/SKOLA 
NORRBOTTENSMUSIKEN: SJÖBUS!  MUSIK  (3-5 ÅR) 

Måndag 29/1 kl. 09:00, Medborgarhuset Arvidsjaur 
(förskola 3-5 år) 

Måndag 29/1 kl. 10:00, Medborgarhuset Arvidsjaur 
(Förskola 3-5år)  

Längd: 35min 

Sigge och Fia är två glada pirater som plötsligt en dag 
hittar en konstig grej. Vad kan det vara? Kan det vara en 
del av en skattkarta? De ger sig iväg på en spännande 

resa för att söka efter fler delar till kartan och förhoppningsvis hitta det de söker - skatten! 

Tillsammans med Sigge och Fia får barnen under resan vara med och hitta på en blues, 
rimma en ramsa, skapa havets ljud, dansa, sjunga och spela! 

Medverkande: Sigurd Löf, Sofia Löf 

NORRBOTTENSMUSIKEN: SYSKONEN KUNDA               MUSIK/SÅNG (HÖG/GYMN) 

Tisdag 20/2 kl. 09:30, Medborgarhuset Arvidsjaur (Högstadiet) 

Tisdag 20/2 kl. 11:30, Medborgarhuset Arvidsjaur (Gymnasiet) 

Längd: 45 min 

Se sid: 4 

NORRBOTTENSTEATERN: TIO ÖVER ETT TEATER  HÖGSTADIET 

Tisdag 27/3 kl: 10:00 (åk 7), Medborgarhuset Arvidsjaur 

Tisdag 27/8 kl: 13:00 (åk 8) Medborgarhuset Arvidsjaur 

Längd: 1h 20 min utan paus 
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En rapp och humoristisk föreställning om en historisk stadsflytt 

Maja vaknar varje natt. I gruvan under jord sprängs det och hon är livrädd för att stan ska 
rasa, att hennes familj ska dö. Kiruna måste flytta, men Maja vill inte lämna sitt hus. Hon vill 
att allt bara ska vara som vanligt. Att bästa kompisen Julia ska bo på andra sidan gatan och 
att hockeykillen Albin någon gång ska upptäcka henne. Men sprickorna kryper allt närmare, 
alla tvingas till förändring. Maja inser att det inte bara är stan som håller på att rämna. 

Tio över ett är en dramatisering av Ann-Helén Laestadius bok, med samma namn, som vann 
Augustpriset för bästa ungdomsroman 2016 

Medverkande: Nora Bredefelt, Charlie Challis och Lilja Fredrikson 

TEATER SOYA: BRÅKLÅDAN  TEATER/DANS  (3-9 ÅR) 

Onsdagen 11/4 kl. 9:30, Medborgarhuset Arvidsjaur (åk 1) 

Längd: 35 min 

Maxpublik 60 pers. 

Se sid: 5 

PROFILTEATERN: DUMP TEATER (5-9 ÅR) 

Torsdagen 19/4 kl. 9:30,Medborgarhuset Arvidsjaur (åk 2) 

Längd: 35 min 

Maxpublik: 60 pers. 

Se sid: 6 

NORRBOTTENSMUSIKEN: UR-KUL!   MUSIK (LÅG/MELLAN) 

Tisdag 15/5, kl. 9:00, Medborgarhuset Arvidsjaur (åk 3) 

Längd: 40 min 

Maxpublik: 75 pers. 

Se sid. 6 

RIKSTEATERN: SVÄRDFISKEN  TEATER MELLANSTADIET 

Fredag 20/4 kl. 10:00, Sporthallen/centrumbadet (åk 4) 

Fredag 20/4 kl. 12:30, Sporthallen/centrumbadet (åk 5) 

Längd: 50-60 min 

Fantasifullt, modigt och allvarlig. Följ med på ett roligt och 
djuplodande äventyr om att övervinna svårigheter 
tillsammans. 
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Svärdfisken är en hyllad barnpjäs skriven av den australiensiske dramatikern Damien Millar 

Medverkande: Anna Wadström och Ulf Montan 

FILM GYMNASIET 

Biovisning planeras för gymnasiet 

Datum, tid och film meddelas senare 

SWEDISH FILM LICENS 

Alla skolor I kommunen samt den kreativa aktivitets- och mötesplatsen är anslutna till 
Swedish film. Avtalet innebär att det är lagligt att ladda ner/streama och visa eleverna 
digitala filmer. Swedish film har tagit fram en skol-site med en utbildningsfilmdel och en 
spelfilmsdel som fungerar på alla sorters plattformar och är lätt att använda. Du hittar den 
på www.filmochskola.se 

Avtalsnummer: K23783. Tänk på att detta avtalsnummer endast får användas av lärare på 
skolorna. Registrera dig på www.filmochskola.se 

Om du redan vid registreringen fyller i avtalsnumret startar abonnemanget direkt. 
Kostnadsfri support vid tekniska problem, tel. 010-4706595 (mån-fre 8:00-17.00) Eller maila: 
support@ninetech.se  Vid övriga frågor kontakta annelie.temrell@swedi

http://www.filmochskola.se/
mailto:support@ninetech.se
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Psst… 

…har du och dina elever en 
önskan om vad man skulle 
kunna söka Skapande skola-
medel till? Hör av er i januari 
2018. 
Kontakta Harleen Kalkat 
harleen.kalkat@arvidsjaur.se 
och dela era ideer! 

KULTURPROJEKT I SKOLAN 
SKAPANDE SKOLA VT 2018 

Sedan 2013 omfattar Skapande skola hela 
grundskolan inklusive förskoleklass där idén är att 
öka elevernas möjligheter att möta professionell 
konst och kultur. Skolans uppdrag att arbeta med 
estetik, kultur och skapande handlar både om att se 
till att alla elever får kännedom om samhällets 
kulturutbud och om att använda estetiska 
uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av 
undervisningen. Barn och unga ska inspireras till och 
ges möjlighet att uttrycka sina tankar genom kultur 
och konst och utveckla sitt eget skapande. Barn och 
unga har rätt till konstupplevelser men också rätt till 
att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och sina visuella och kroppsliga uttryckssätt. 
Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande. Nytt för 2018 är att 
även förskolan omfattas av skapande skola. 

RESAN TILL EN BÄTTRE VÄRLD     SKAPANDE-SKOLA LÅG-GYMN 

Under våren görs ett skapande-skola projekt som 
omfattar elever i hela grundskolan, gymnasiet och 
kulturskolan. Projektet blir en blandform av 
kulturskolans olika konstnärliga uttryck. Målet är att 
skapa en scenisk produktion på Medborgarhusets 
stora scen. Ledare för projektet är kulturskolans 
lärare. Till hjälp kommer även finnas professionell 
ljussättare och ljudtekniker. Manusidén är skapad av 
Harleen Kalkat. Handlingen i korthet: 

Två barn blir sura på sina föräldrar och bestämmer sig 
helt enkelt att åka ut i rymden för att hitta en bättre 
planet att bo på fri från kravfyllda föräldrar. Men är 
det egentligen så mycket bättre någon annanstans… 

Inom ramhistorien kommer det finnas mycket plats 
för elevernas egna idéer och deras eget skapande. 

 7 maj kl. 18.30 (offentlig föreställning) 

      8 maj (skolföreställningar, tider ej bestämda) 

Hör gärna av dig till kulturskolans lärare om du vill vara med 

mailto:harleen.kalkat@arvidsjaur.se
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ELIN TEILUS: BEJVVE BÁJTTA 12-13 MARS             SKAPANDE- SKOLA FÖRSKOLA 

Elin Teilus är sångerska och jojkare med rötter 
från samebyn Udtja och uppvuxen i Göteborg. 
Under hösten besöker hon förskolor i 
Arvidsjaur kommun med en 
musikteaterföreställning där barnen får möta 

samerna och deras land Sápmi.  

Elin bjuder in barnen i kåtan där de 
tillsammans går på upptäcktsfärd med hjälp 
av sagans värld i landet där solen skiner på 
natten. Barnen får träffa renen Bjällo, 

renskötaren Nils Henrik och Elsa som stod barfota i kallkällan. Skatan och Haren kommer 
också på besök och Elin lär barnen att jojka. 

HARLEEN KALKAT: PRINSESSAN PÅ ÄRTEN SKAPANDE- SKOLA FÖRSKOLA 

Vår egen ”sagotant” kommer till er och levandegör berättelsen om 
Prinsessan på Ärten. Ur sin magiska väska plockar hon bl. a. upp 
prinsesskläder, en säng och kanske en liten, liten, liten ärta. Det är 
som ett litet skådespel, mycket fritt och busigt efter en bok av Dorte 
Karrebaek om en vilsen och ensam flicka som hittar en familj. 

Föreställningen kommer att visas för sex förskolegrupper under 
våren. 

Harleen är skådespelare och dramatiker. I Arvidsjaur känner vi 
henne också som teaterlärare. Skapande- skola projektets syfte är 
att låta barnen möta kulturskolans teaterlärare och visa barnen hur 
man kan berätta en historia. 

FLER  SKAPANDE SKOLA PROJEKT UNDER VÅREN  FÖRSKOLA 

Fler samiska aktiviteter och föreställningar för åldrarna 4-5 år planeras under våren 

INTERAKTIV BERÄTTELSE MED KULTURSKOLAN FÖR FÖRSKOLEBARN 3-5 ÅR 

Kulturskolan bjuder in till en interaktiv berättelse för förskoleavdelningar med barn 3-5år! 

Alla avdelningar erbjuds komma till danssalen i Medborgarhusets källare 

för att ta del av en spännande berättelse fylld av musik, teater och rörelse.  

Föreställningens längd: ca 40min 

Torsdagar kl 9.30 



 

 

12 

 

Medverkande: Harleen Kalkat (teater), Katarina Johansson (musik/sång) och Linda Remahl 

(rörelse).  

Varmt välkomna enligt schema nedan: 

 

v.8 – Haren Stampe 

v.9 – Haren Jösse 

v.11 – Nyborg 1 

v.12 -  Nyborg 2 

v.13 – Nyborg 3 

v.15 – Nyborg 4 

v.17 – Stortorget 1 

v.18 – Stortorget 2 

v.20 - Ripan 

v.21 – Skogsbacken 1 

v.22 – Skogsbacken 2 

 
DIALOG- OCH DEMOKRATIDAG ONSDAG 28 /3 

Under dialog- och demokratidagen ska Arvidsjaurs unga inspireras att göra sina röster hörda 
samtidigt som de får en chans att  samtala med politiker och tjänstemän i kommunen.  

Årets demokratidag kommer vara 28 mars kl. 08.30-11.30 på Medborgarhuset och i Laponias 
kongressal. Mer information kommer. 

  

KULTURSKOLANS OFFENTLIGA FÖRESTÄLLNINGAR OCH UTSTÄLLNINGAR 

7-8/5 Resan till en bättre värld. Se sidan 12  

En utställning med kulturskolans bildelever under temat rädsla/trygghet/hopp planeras 

under vårterminen 

Kulturskolans vårkonsert ev. 7 juni 
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Peter Stenlund

070-300 33 39
gitarr, bas, trummor, piano, sång 

och ensemble/orkester
peter.stenlund@arvidsjaur.se 

Linda Remahl 

070-522 53 68
skapande dans, media

linda.remahl@arvidsjaur.se

                                               KULTURSKOLANS PERSONAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag- och kvällstid har Kulturskolan 

enskilda lektioner och 

gruppundervisning för barn och 

ungdomar från 4 till 25 år i Humlans 

lokaler och i Medborgarhuset. 

Under läsåret 2018/19 erbjuder vi 

kurser inom bild och form, e-sport, 

dans och rörelse, media, musik, 

nycirkus, teater och slöjd 
 

Katarina Johansson

070-325 83 95
sång, ensemble/kör 

katarina.johansson@arvidsjaur.se 

Lukas Hellgren

073-8402740
gitarr, bas, trummor

lukas.hellgren@arvidsjaur.se

Joakim Lundqvist 

e-sport, gitarr, bas, trummor, piano 
och ensemble/orkester, 

joakim.lundqvist@arvidsjaur.se 

Harleen Kalkat 

076-1027231

teater

harleen.kalkat@arvidsjaur.se

Anders Kristoffersson

070-572 51 53
bleck och träblås, elbas, piano och 

ensemble/orkester
anders.kristoffersson@arvidsjaur.se

Inger Lundberg Marklund 

070-606 14 35
bild och form, scenografi, slöjd

inger.lundberg-
marklund@arvidsjaur.se

IngMarie Olavi 

073-098 67 64
stråk, piano, ensemble/orkester

ingmarie.olavi@arvidsjaur.se

Anders Lindell

070-255 53 69
nycirkus, e-sport, mötesplatsen 

Humlan, ANDT-samordnare
anders.lindell@arvidsjaur.se 



 

 

14 

 

KURSUTBUD TERMIN:   

Teater-max 12 elever per grupp 

Torsdagar: 14.15-15.15 Lågstadiet  

                     15.15-16.45 Mellanstadiet 

                     17.00-18.00 Högstadiet 

 

Nycirkus-max 10 elever per grupp 

Lågstadiet-Gymnasiet                                                       

 

Skapande dans/rörelse-max 12 elever per grupp 

4-25 år 

 

E-sport – max 10 elever per grupp                                                   

Högstadiet, Gymnasiet  

 

Bleck- och träblås (klarinett, saxofon, trombon, trumpet, tuba, valthorn och blockflöjt)  

Individuell och/eller gruppundervisning/ensemble 

 

Elbas, elgitarr, trummor  

Åk 3-25 år. Individuell och/eller gruppundervisning/ensemble 

 

Gitarr, sång & djembe – max 15 elever 
Grupplektion för äldre elever 

 

Piano  
Åk 3-25 år. Individuell och/eller gruppundervisning/ensemble 
 

Fiol  

5-25 år. Individuell och/eller gruppundervisning/ensemble 
 

Stråkinstrument (cello, fiol) 

Åk 3-25 år. Individuell och/eller gruppundervisning 

 

Sång. Individuell och/ eller gruppundervisning /ensemble/kör 

Sång i grupp för mellanstadiet. Individuell eller gruppundervisning/ensemble/kör för 
högstadiet -25 år     

 

Fiol enligt. Det innebär att 

man lär sig genom att 

lyssna och härma. 

Föräldrarna deltar aktivt vid 

undervisningstillfällena, 

men inga förkunskaper 

krävs. Från fem år och 

uppåt kan man börja spela 

Suzukifiol. 
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Slöjdklubben finns över hela 
landet och drivs av Sveriges 
hemslöjdsföreningars riksförbund 
(SHR). Här får barn & unga 
upptäcka glädjen i att lära, leka 
och utveckla sin skaparlust 
tillsammans med andra. Resan är 
det viktiga, inte resultatet! 
     Slöjdklubben arbetar med 
naturnära material där barnen får 
uppleva sambandet mellan slöjd, 
natur och ekologi. I skogen, på 
ängen, i sjökanten upptäcks nya 
material för slöjdandet. Även 
återbruk av gamla material ligger i 
linje med hemslöjdens ekologiska 
målsättning. Ett trasigt lakan, 
gamla kapsyler eller fjolårets 
julgranspynt – i Slöjdklubben kan 
allt komma till nytta och fantasin 
får styra. 

 

Musikal-max 15 elever per grupp   
Åk 6- Gymnasiet 

 

Skapande bild – max 6 elever per grupp 
Åk 3- till 25 år 

 

Slöjdklubb med Eva Öhrling 
Datum vt 2018: 30/1, 19/2, 7/3, 17/4 samt på  

kulturlägret  18-20 juni 

 

 

Kursutbud priser termin:  

Kursavgift för en termin, alla kurser: 400 kr 
Kurser utöver detta, oavsett längd: 100 kr 
Kursavgift 8 ggr: 200 kr 
Kursavgift 4 ggr: 100 kr 
Hyra av instrument: 50 kr per termin 
Syskon betalar halva priset. 

 

ANMÄLAN TILL KULTURSKOLANS AKTIVITETER: 

Katarina Johansson, mobil: 070-3258395,  

mail: katarina.johansson@arvidsjaur.se 

TERMINSKURSER OCH KORTKURSER 

Kulturskolans kurser genomförs som terminskurser och kortare kurser. Samtliga kurser 
startar beroende på antal anmälningar och tillgängliga kursledare. Du får gärna komma med 
egna förslag på kurser. Vissa kurser kan genomföras i sin helhet över en helg eller som ett 
intensivt projekt över en avgränsad tidsperiod. 

Kulturskolan samverkar med förskolan, grundskolan, gymnasiet och den kreativa aktivitets- 
och mötesplatsen när det gäller kulturutbudet för Arvidsjaurs barn och unga. Kulturskolan 
samverkar också med andra kulturskolor och institutioner i länet t.ex. i form av konsert- och 
lägerverksamhet. Det finns också möjligheter för kulturskolans ungdomar att söka till 
länskören Arctic Light, Norrbottens ungdomssymfoniker och AYJO (Arctic Youth Jazz 
Orchestra). 

Du kan ställa ditt barn i kö till kulturskolans olika instrument när barnet har gått ut åk 2. På 
vissa instrument kan det vara långa köer t.ex. gitarr/elgitarr och piano. 

 

SKAPANDE FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED FUNKTIONSVARIATIONER 

Målet är att alla ska känna sig delaktiga i alla kulturskolans aktiviteter oavsett 
funktionsvariation. Eleverna bör ha med sig en stödperson i början av kursen. Kontakta 
kulturskolan för anmälan eller mer information. 
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Sommarlovsaktiviteter 
Kulturläger 2018 
18-20 juni 

Vecka 25 mån-ons 

anordnar Kulturskolan 

ett konst- och kulturläger i Arvidsjaur. Under några dagar kommer Kulturskolans lärare i samarbete med 

externa aktörer att erbjuda aktiviteter inom ett flertal olika konstformer. Mer utförlig info kommer under 

våren. 

 

Kulturskolan on tour 

En vecka i juni besöker Kulturskolan lärare olika byar. Barnen får tillsammans med lärarna göra ett litet 

kulturprojekt. Mer info kommer under våren. 

 

Dansbussen  6-7 juni 

Exiled dance crew kommer ha ”streetshows”, hålla dansworkshops  

och ha ett öppet dansgolv där man kan träna själv. 

 Alla får delta och alla är välkomna.  

Som bonus kommer det även finnas kurser i beatbox och akrobatik/parkour. 

 Eventuellt blir det grafitti också. Här ska musik och rörelseglädje föra alla människor samman. 

 

Exempel på kortkurser 8 eller 4 timmar: 

Nycirkus 

Podcast  

Breakdance 

Graffiti 

Koreografi  

Kreativt skrivande  

DJ, Musikproduktion 

 

Ljudteknik  

Musikteori/gehör 

Photoshop 

Rytmik  

Flashmob 

Singer/songwriter 

Kravallslöjd/slöjd
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MÖTESPLATSEN/HUMLAN 
DEN KREATIVA SAMLINGSPLATSEN FÖR DIG SOM ÄR 13 TILL 25 ÅR 

Mötesplatsen ligger i Humlans lokaler i centrala Arvidsjaur. Här finns möjlighet att delta i 
kreativa aktiviteter genom kulturskolan, starta förening eller bara chilla med vänner, fika, 
se på tv, lyssna på musik eller spela spel. Du har kanske egna idéer vad du skulle vilja göra 
och få andra att tillsammans med dig realisera dessa? Här finns möjligheter till det! 

 

Hos oss möter du alltid ett lyssnande öra och peppande personal att bolla idéer med. 

 

De flesta av våra aktiviteter är gratis. Ibland erbjuds aktiviteter som föreläsningar, workshops 
eller läger där du måste anmäla dig i förväg och ibland tillkommer en viss kostnad. Prata med 
personalen hur du kan anmäla dig till önskad aktivitet. 

 

För att se vad som händer på Mötesplatsen/Humlan kan du följa oss på facebook eller kika 
förbi någon kväll. 

 

KOSTNADSFRIA ORGANISERADE KVÄLLSAKTIVITETER PÅ HUMLAN (13 TILL 25 ÅR):  

Måndag: Skapande bild kl. 19-19:45 

Måndag: Spela instrument kl. 19-20 

Tisdag: Läxläsning kl. 17:30-21 

Tisdag: Sång kl. 18:30-19:30 

Prata med personalen om hur du kan anmäla dig till önskad aktivitet. 

 

ÖPPEN VERKSAMHET KVÄLLSTID (13 TILL 25 ÅR) 

Måndag-torsdag kl. 18:30-21:30, fredag kl.19:30-22:30 
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UNGDOMSPOLITIKEN I ARVIDSJAUR 
 

Arvidsjaurs kommuns värdegrundlag för barn och unga lyder: 

 

 Alla barn och unga ska vara och uppleva sig sedda samt hörda. 

 Varje barn och unga ska uppleva att de lyckas med något i sin vardag. Detta 
är speciellt viktigt för barn och unga som upplever motgång på ett eller 
flera livsområden. 

 Femteklassaren är expert på att vara femteklassare. Detta innebär ett 
förhållningssätt till barn och unga som kompetenta individer. 

 Barn och unga är en resurs i samhället och vi ska därför fokusera på det 
som är positivt. 

 

Idag är frågor som rör barn och ungdomar ett av kommunens prioriterade övergripande mål. 
Kommunen har antagit ett årshjul för att planera och strukturera upp arbetet med ungas 
inflytande (se nedan). Det viktiga är att se barn och unga som en resurs i samhället där de 
har möjlighet till inflytande i frågor som de själva prioriterar. 
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FOKUSGRUPPER FÖR DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 
Den kreativa aktivitets- och mötesplatsen har tillsammans med Kulturskolan en fokusgrupp 
för att kunna arbeta med inflytande och delaktighet för unga. Alla som vill får vara med i 
gruppen – även yngre elever som är med i Kulturskolan. 

 Ansvarig vuxen: Anders Lindell. 070-2555369 

 

Gruppen har möjlighet att påverka vad som händer på Mötesplatsen, Humlan och i viss mån 
även Kulturskolans utbud. Ungdomarna har möjlighet att starta föreningar, driva kafé eller 
anordna aktiviteter, konserter och föreläsningar med mera för andra unga i kommunen.  

 

 

KULTURGRUPPER 

Vi har kulturgrupper på Fridhemsskolan och Sandbackaskolan där elever och lärare inbjuds 
att påverka det kulturutbud som skolorna tar in (utbud professionell scenkonst samt 
föreläsare under temaveckor etc.) Grupperna samlas vid tre tillfällen per termin. Vill du vara 
med? OBS! Om du är med i Kulturgruppen så får du ta del av all skolans kultur, även när din 
egen klass inte skall gå. Intresserad? 

Kontakta Anders Lindell 

070-2555369 
anders.lindell@arvidsjaur.se 

 

Kulturgruppsmöten under våren 2018: 

Sandbackaskolan torsdag kl. 11:10-12:00 i C3:10   

v. 4 torsdag 25/1 

v. 12 torsdag 22/3 

v. 20 torsdag 17/5 

Fridhemsskolan tisdagar kl.13.30-14:20 i Mysen   

v. 4 tisdag 23/1 

v. 12 tisdag 20/3 

v.20 tisdag 15/5 

 

ELEVRÅD OCH LÄNSUNGDOMSRÅD 

Alexandra Möller och Katarina Lindmark (Sandbackaskolan) är med i Kulturdivisionens 
länsungdomsråd, LUR, i landstingets regi. De kommer att ge kontinuerlig information om 
länsungdomsrådet men tar också gärna emot tips och idéer. Det kan t.ex. handla om 
kulturutbudet i länet.  Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller i länsungdomsrådet 
LUR? Kontakta Alexandra Möller, Katarina Lindmark eller Anders Lindell. För mer info-se 
anslagstavlan på Humlan. Du kan också lämna brev I föreningens brevlåda. 

 

mailto:anders.lindell@arvidsjaur.se
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FLERA SÄTT ATT PÅVERKA 

Det finns möjlighet att söka pengar när unga arrangerar aktiviteter för andra unga. 

UNGDOMSPROJEKTPENGAR=UPP 

UPP är ett bidrag från kommunen till ungdomar som vill skapa en aktivitet för andra 
ungdomar 13-25 år. Det kan gälla disco, spelningar, poesikvällar, teater, konserter, 
turneringar, fiskeläger, bokläger, dansworkshop -- bara det är något som unga tror att andra 
ungdomar vill delta i. Kommunens kulturpersonal ger stöd och handledning för att 
ungdomarna ska kunna genomföra det som de vill göra, men de måste själva göra jobbet och 
ta ansvar för det de gör. När ansökan är klar tar det max sju dagar att få besked om de får 
pengar eller ej. Projektet ska ha vuxna samarbetspartners och måste vara kopplat till en 
juridisk person (förening eller Kulturen). Efter arrangemanget görs en skriftlig, muntlig, 
redovisning om hur pengarna spenderats. Film och foto kan också användas som redovisning 

SNABBA RYCK 

Bidraget Snabba Ryck ska genom särskilt snabb hantering skapa möjligheter för ungdomar i 
Norrbottens län att arrangera kulturarrangemang med relativt kort planering. Bidraget kan 
sökas av ungdomar i åldern 15-25 år för olika arrangemang i Norrbotten. Arrangemangen  
vänder sig till alla åldrar men ska genomföras av ungdomar. Arrangemangen genomförs med 
stöd från kommunen antingen ekonomiskt eller med lokaler. Arrangemanget ska vara 
drogfritt och genomföras i drogfria lokaler. Ansökan ska göras i  förväg och redovisas inom 
en månad efter arrangemanget med en enklare rapport. För mer information besök 
nll.se/sv/Kultur/Soka-bidrag/ 
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Bokningsbar Gratisbio för skolorna valfri vecka. 

Vi erbjuder alla skolor gratis filmvisning på biografen i 

Medborgarhuset Arvidsjaur valfri vecka. 

Hör av er till Kristoffer Vesterberg på telefon: 0960-15779 för att 

boka in er! 

MEDBORGARHUSET 
BIO ARVIDSJAUR  

Gå in på www.arvidsjaur.se/bio   

www.facebook.com/Medanbio i Arvidsjaur 

Ansvarig personal: Kristoffer Vesterberg telefon: 0960-15779 

DAGBIO PÅ MEDBORGARHUSET ALLTID KL. 10.00: BILJETTPRIS 70 KR (FIKA INGÅR) 

Filmer och datum ej 
fastställda 

GRATIS SPORTLOVSBIO V10 I MEDBORGARHUSET ARVIDSJAUR 

Tisdag 8/3 kl. 14:00 – film meddelas senare! Kom gärna med önskemål! 

GRATIS BIO FÖR FÖRSKOLEBARN 

Spelas för alla förskolebarn (max 220) 

Medborgarhuset, Arvidsjaur 

Datum och titel ej fastställd 

SAMISK FILM: MUMENIID DIIDADÁLVI 

Torsdag 16/1 Medborgarhuset Arvidsjaur 

Kl. 9:30 för förskolorna och barn från förskolan som läser 
samiska 

Kl. 18:00 Matinéföreställning för allmänheten 

KNATTEDISCO MEDBORGARHUSET ARVIDSJAUR 

Inträde: 30kr (godis, läsk och snacks finns till försäljning) 

Fredag 16/2 kl. 17:00-19:00 från förskoleklass upp till åk 3 

Fredag 16/2 kl. 19:30-21:30 Mellanstadiet 

Fredag 23/3 kl. 17:30-19:30 från förskoleklass upp till åk 4 

Fredag 27/4 kl. 17:30-19:30 från förskoleklass upp till åk 4 

Fredag 25/5 kl. 17:30-19:30 från förskoleklass upp till åk 4 

http://www.arvidsjaur.se/bio
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BIBLIOTEKEN I ARVIDSJAUR 
KNATTEBIO MED KNORR 

Knattebio med knorr är ett samarbete mellan bion och biblioteket 

Sagostund i biblioteket som följs av film i 
biosalongen. För barn i förskoleåldern.  

Biljettpris: 45 kr inkl. popcorn. 

Plats: Medborgarhuset Arvidsjaur 

Lördag 27/1 kl. 13:00 Jazzoo-Festen  

Måndag 5/3 kl. 10:00 Flyg för Alfons 

Lördag 21/4 kl. 13:00 Vem är var?  

”FREDAGSMYS” PÅ BIBBLAN 

Sagostund på biblioteket för förskolebarn med medföljande vuxen. Efter sagostunden finns 
det tid att läsa och låna böcker, rita och måla, spela spel och lägga pussel. En gång i månaden 
på fredagar kl. 10:00-11:00. Dessa datum gäller: 12/1, 16/2, 23/3, 27/4 och 25/5 

BOKKLUBBEN ”BOKSLUKARNA” 

Bokklubb för barn i mellanstadieåldern. Vi träffas tisdagar (udda veckor) 
på kommunbiblioteket kl. 14:30-15:30. Bokslukarna tipsar och berättar 

för varandra om böcker, skriver, pysslar och tävlar. Start tisdag 30/1 

PÅSKPYSSEL PÅ BIBLIOTEKET 

24/3 kl. 11:00-13:00 finns ett fulldukat bord med påskpyssel. Yngre barn som 
behöver hjälp med att pyssla bör ta med sig någon äldre som kan hjälpa till. 
Välkomna! 

BARNRYTMIK OCH SAGOSTUND 

Barnrytmik för barn 3-5 år och deras föräldrar med Lena Jakobsson-Lundgren, Kerstin 
Marklund och barnbibliotekarien. Vi har sagostund, sjunger och dansar, målar, läser och 
lånar böcker. Håll utkik för tid och datum! 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7_Zr87ujXAhUmP5oKHd_0BhwQjRwIBw&url=https://pixabay.com/en/easter-egg-blue-chevron-653985/&psig=AOvVaw36mBv9PYhm06UU7UHmxf1P&ust=1512219511157594
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KICK-OFF FÖR SOMMARBOKEN TORSDAG 14/6 

Vi kickar igång sommarboken med boktips, tävlingar, 
pyssel och skrivarverkstad på biblioteket. Håll utkik efter 
tider.  

HUVUDBIBLIOTEKET ARVIDSJAUR, MEDBORGARHUSET 

Margot Nilsson, tel. 157 72, 15782 

Öppettider: 
Mån, tis, tors: 12:00-19:00 
Ons: 10:00-16:00 
Fre: 12:00-16:00 
Lör: 11:00-13:00 

Återlämning av böcker kan även göras i bokinkastet vid personalingången. 

Vid besök utanför ordinarie öppettider: 

Förskolor, skolor och andra institutioner kan liksom tidigare besöka huvudbiblioteket alla 
dagar mellan kl. 8:00-11:00. Besöket måste bokas i förväg på tel: 157 82 

GLOMMERSTRÄSK FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK 
Karin Wikström, tel: 156 34 
Öppet onsdagar: 11:00-15:00, 17:00-19:00 

FRIDHEMSSKOLAN 
Tina Boström, tel: 156 26 
Öppet onsdagar: 08:00-10:00 

RINGELSKOLAN 
Karin Wikström och Margot Nilsson, tel: 156 47 
Öppettider: 

Måndag, tisdag: 12:00-13:00  

Torsdag, fredag: 10:00-11:00 

SANDBACKASKOLAN 

Tina Boström, tel: 157 05  
Öppet torsdagar: 8:00-11:00

http://api.ning.com/files/yrG0YlPnk7EP-TUF1XyhJcpENJ9avGH4szNwLjX3Q7Fx3ZykUTP8z9*IiKff5-oVPW6-HrhF2rwnYxVX8tRCaCgtfZeFXAOu/kort_orange.png
tel:156
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SPORTLOVSKUL 
VECKA 10 

 Anmälan (förutom bion) senast 1 mars 
till kristina.grubbstrom@arvidsjaur.se 

Måndag 5/3:  

Knattebio med knorr! 

Flyg för Alfons 

Ett samarbete med bion och biblioteket. 
Sagostund i biblioteket som följs av film i 
biosalongen. För barn i förskoleåldern. 
Biljettpris 45 kr inkl. popcorn. Plats: 
Medborgarhuset Arvidsjaur 

Tisdag 8/3 Kl.15:00 Gratisbio för låg-
mellanstadiet på Medborgarhuset 
Arvidsjaur, biosalen. Film meddelas 
senare! 

Onsdag 7/3 

Slöjdklubb med Eva Öhrling på Humlan. 
Max 15 barn/grupp. Kostnad: 50 kr eller 
genom Kulturskolans bildgrupp. 
Föranmälan krävs! 
Kl. 14-15.30: Förskoleklass, lågstadiet  
Kl. 16-17.30: Mellanstadiet 
KL.18.30-20.30: Högstadiet, gymnasiet 

mailto:kristina.grubbstrom@arvidsjaur.se
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VARFÖR EN KULTURKALENDER? 
Kulturkalendern är sammanställd av Kulturen i Arvidsjaur. Syftet med denna skrift är att 
samla och sprida information om barn- och ungdomars kulturutbud i Arvidsjaurs kommun 
och att underlätta för personal på förskola/skola och alla övriga inblandade att förarbeta och 
bearbeta aktuella kulturevenemang. Kulturkalendern visar även hur kommunen arbetar med 
den lokala ungdomspolitiken/demokratin för unga. 

Kulturkalendern trycks i ca 150 exemplar och ges till all personal inom förskola och skola i 
Arvidsjaurs kommun, politiker, biblioteken, Arvidsjaurs församling, studieförbunden, 
Medborgarhuset, Kulturskolan, Norrbottensteatern, Norrbottensmusiken, Nyheter i Norr, 
Riksteatern Norrbotten, NLL samt till berörda musiker och skådespelare och andra 
intresserade. Kulturkalendern är en del av Kultur(läro)planen som är antagen i KS. 
Kultur(läro)planen och även denna skrift hittar du på http://www.arvidsjaur.se 

Jag som planerat vårens kulturkalender heter Harleen Kalkat och arbetar som 
lärare/kultursekreterare på Kulturskolan i Arvidsjaur. Jag önskar er alla en 
kulturellt berikande konst och kulturvår. Hör gärna av dig om du tycker något 
fattas i kulturkatalogen inför hösten. Du kan höra av dig om stort/eller smått. Jag 
nås på telefon 076-102 72 31 eller harleen.kalkat@arvidsjaur.se. 

Gilla oss gärna på facebook.com/UngIArvidsjaur! 

KOMMUNINFORMATÖR 

Kent Norberg 

webbskribent, information & press. 

Telefon: 0960-158 59, 070-24 24 396. 

E-post: kent.norberg@arvidsjaur.se

Har även du roliga, intressanta, berörande, turistiska eller vackra bilder från Arvidsjaurs 
kommun? Mejla Kent! Kanske lägger vi ut ditt bidrag på kommunwebben i mån av tid. 
Arvidsjaurs kommun förbehåller sig rätten att fritt kunna använda bilderna i positiva 
sammanhang. Fotografens namn ska naturligtvis framgå. (Det som kan rymmas under 
"nyhetsbevakning" hänvisas till Nyheter i Norrs nyhetsredaktion 0960-472 70). 

ARVIDSJAURS FOTOARKIV (GAMLA BILDER)  

Wayne Rahm telefon: 0960-15670 

www.arvidsjaur.se 

BIOGRAF, FÖRENINGSSERVICE, MEDBORGARHUSET 

Kristoffer Vesterberg telefon: 0960-15779 

http://www.arvidsjaur.se/
file:///C:/Users/TAGD95/Documents/GroupWise/facebook.com/UngIArvidsjaur
mailto:kent.norberg@arvidsjaur.se
http://www.arvidsjaur.se/
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SAMISK KOORDINATOR 

Marianne Lörstrand är samisk koordinator i Arvidsjaurs kommun. 
Arvidsjaur tillhör sedan 2010 det samiska förvaltningsområdet i 
Sverige. Sverige har sedan år 2000 fem erkända nationella 
minoriteter: samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. 
Tillhör du någon av dessa nationella minoriteter och vill veta vilka 
rättigheter du har enligt lagstiftningen så får du gärna ta kontakt 
med henne. Hon tar också gärna emot dina frågor och förslag 
kring arrangemang och kultur 

Marianne Lörstrand 

http://www.arvidsjaur.se/sv/kommun/Information-pa-samiska/ 

E-post mariann.lorstrand@arvidsjaur.se  Telefon: 0960-16514, 072-2206574 

STORT TACK…  

Till Camilla Freedman som nu lämnar sin post som kultur och integrationschef 

för Arvidsjaurs kommun. Vi önskar henne stort lycka till i hennes nya arbete 

som chef för kulturskolan i Umeå. Till våren är det Kristina Grubbström med 

hjälp av kulturskolans lärare som ansvarar för kulturskolans verksamhet. Till 

hösten får kulturskolan även en kultursekreterare, Amanda Granberg 

Högdahl, som kommer hjälpa till med det dagliga arbetet och med kulturskolans utveckling. 

TACK OCKSÅ TILL…  

…alla duktiga elever som varit med och skapat 2017 års adventskalender genom att 

utsmycka kommunhusets fasad. 

RESURSER I NORRBOTTEN FÖR SKOLORNA ATT NYTTJA 

Havremagasinet 
http://havremagasinet.se/pedagogisk-
verksamhet/  

Konstmuseet i Norr 
http://www.konstmuseetinorr.se/ 

Norrbottens museum 
http://norrbottensmuseum.se/barn-
skola/skola.aspx 

Länskonsulenter NLL: 
Lena Ylipää - länskonstkonsulent 
Telefon: 070-252 16 41 
E-post: lena.k.ylipaa@nll.se

Pia Jägstrand - länshemslöjdkonsulent 
Telefon: 070-360 79 02 
E-post: pia.jagstrand@nll.se

Maud Ån - länshemslöjdkonsulent 
Telefon: 070-360 42 35 
E-post: maud.an@nll.se

Lars-Eric Larsson - filmkonsulent Filmpool 
Nord 
Telefon:  070-546 4074     
E-post: lars-eric@fpn.se

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNx7CMxdvJAhXBqnIKHZ9ZChoQjRwIBw&url=https://www.sametinget.se/nationaldag&psig=AFQjCNGr2HC4gartwIYqTcFhJ_qoBNu8cw&ust=1450188984381229
http://www.arvidsjaur.se/sv/kommun/Information-pa-samiska/
mailto:mariann.lorstrand@arvidsjaur.se
http://havremagasinet.se/pedagogisk-verksamhet/
http://havremagasinet.se/pedagogisk-verksamhet/
http://www.konstmuseetinorr.se/
http://norrbottensmuseum.se/barn-skola/skola.aspx
http://norrbottensmuseum.se/barn-skola/skola.aspx
mailto:lena.k.ylipaa@nll.se
mailto:pia.jagstrand@nll.se
mailto:maud.an@nll.se
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Kulturministern hälsar på i Kulturstaden Arvidsjaur 
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Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni 

1 

 

 

1  1 Interaktiv 

berättelse: förskola 
1 1 1 

2 2  2 2 2 Rep, Resan till en bättre 
värld 

2 

3 3 3 3 3 Interaktiv berättelse förskola 3 

4 4 Kristina Amparo, 
Arjeplog 

4 4  4 4 

5 5 5 Knattebio 5 5 5  

6 6  6 6 6 6 Dansbussen 

7 7 7 Slöjdklubb 7 7 Skapande skola: Resan till 
en bättre värld 

7 Danbussen 

8 8 Teater Mila: Vara 
Vänner 

8 Gratis 
sportlovsbio 

8  8 Skapande skola: Resan till 
en bättre värld 

8 Dansbussen 

9 9 9 9 9 9 

10 10 10  10 10  10 

11 11 11  11 Teater Soya: Bråklådan 11 11 

12 Fredagsmys på 
bibblan 

12 12 Skapande förskola: 
Bejvve Bájtta 

12 Interaktiv berättelse förskola      
P-REX: Rockkonsert 

12  1 

13 13 13 Skapande förskola: 
Bejvve Bájtta 

13 13  13 

14 14 14 14  14 14 

15 15 15 Interaktiv 

berättelse förskola 
15  15 Norrbottensmusiken: 

Urkul! 

Kulturgruppsmöte F 

15  

16 Samisk bio 16 Knattedisco 

Fredagsmys på  bibblan 

16 16 16 16 

17  17  17 17 17 Interaktiv berättelse 

förskola 

Kulturgruppsmöte 

17 

18 18  18 18  18 18 
Kulturläger 

19 19 19 AfterDagis 

Boulervardteatern: 
Tappa bort! 

19 Profilteatern: Dump 

 

19  19 
Kulturläger 

20 20 Norrbottensmusiken: 

Syskonen Kunda 
20 
KulturgruppsmöteF 

20 Riksteatern: Svärdfisken 20  20 
Kulturläger 

21 21  21  21 Knattebio 21 21 

22 22 Start: Interaktiv 

berättelse förskola 
22 Interaktiv 

berättelse förskola 

KulturgruppsmöteS 

22 22 22 

23 
Kulturgruppsmöte F 

23  23 Knattedisco 

Fredagsmys  på 
bibblan 

23 23 23 

24 24 24 Påskpyssel på 
biblioteket 

24 Rep, Resan till en bättre 
värld 

24 Interaktiv berättelse 

förskola 
24 

25 
Kulturgruppsmöte S 

25 25 25  25 Knattedisco 25 

26 26 26 26 Interaktiv berättelse förskola 26  26 

27 Knattebio 27 27 Ung scen norr: Tio 
över ett 

27 Knattedisco 

Fredagsmys på bibblan 

27 27 

28  28 28 Demokratidag 28  28 28 

29 Norrbottens-
musiken: Sjöbus 

 29 Interaktiv 
berättelse förskola 

29 29 29 

30 start: 

Bokslukarna 

30 30 30 30 30 

31 31 31 31 31 Interaktiv berättelse förskola 31 
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