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Biljettcentrum Umeå www.biljettcentrum.com
Tel: 090-13 31 80
Mail: info@biljettcentrum.com

NorrlandsOperan www.norrlandsoperan.se/sve/biljetter
Tel: 090-15 43 47
Mail: biljetter@norrlandsoperan.se

Till de flesta föreställningar säljs biljetter vid entrén i mån av plats.

BILJETTER

Hotell Gamla Fängelset är bokat hela veckan för Ubmejen Biejviehs räkning. Vid 
bokningstillfället uppge bokningsreferens Samiska veckan. Tänk på att Umeå 
är Europas kulturhuvudstad 2014, vilket innebär många besökare. Boka därför i 
god tid!

Hotell Gamla Fängelset 
Tel: 090 -10 03 80 
bokning@hotellgf.se  
www.hotellgf.se

Comfort Hotel Winn
Tel:  090 - 71 11 00
co.umea@choice.se
www.nordicchoicehotels.se
  

LOGI

Såhkie
Såhkie bildades 1977 och har till uppgift att tillvarata och främja 
samiska intressen. Medlemmar är samer och övriga som stödjer 
samer. Såhkie verkar för att sprida information om samer och den 
samiska kulturen. I år anordnar Såhkie Ubmejen Biejvieh för fem-
tonde gången. 

Ubmejen Biejvieh luhkievijtta jaepieh jah 
Ubmeje Europan kultuvraåjvviestáđđane 2014.

Ubmejen Biejvieh firar 15 år och tillsammans med ett kulturhuvud-
stadsår med starkt samiskt innehåll är det dukat till fest.

Ubmejen Biejvieh inviger årstiden Gijjradálvvie – den andra av årets åtta årstider 
med ett utökat program under två veckor*. Tillsammans med Umeå2014 kom-
mer invigningshelgen sätta ett avtryck och bli något att minnas. Temat för året 
är Sábmie juktán, údne jah båhtije ájggáje/ Sápmi igår, idag och i framtiden där 
fokus är på samtid och framtid.

Våra egna två årstidskonserter av Frode Fjellheim Project är både ett firande av 
vårt 15-års jubileum och en hyllning till att tiden börjar på nytt. Konst, teater, 
utställningar, dans, konserter, film, föreläsningar, seminarier mm. Arrangeman-
gen står i kö under hela perioden. Ubmejen Biejvieh har många medarrangörer 
som bidrar till det fylliga programmet som innehåller en mångfald av höjd-
punkter som ni kan läsa mer om i foldern eller på nätet. Samiska kulturarbetare 
och aktörer från hela Sápmi deltar som t.ex Juoigiid Searvi, jojkförbundet och 
i Frode Fjellheim Project. Vårt kulturhus Tráhppie är en viktig arena som har ett 
flertal arrangemang och är en mötesplats under alla dagarna i Ubmeje/Umeå, 
både för samer och för alla andra intresserade.

Kulturhuset Tráhppie, Ubmejen Biejvieh- Samiska veckan, jojkprojektet Rus-
souh vuölieb ja  Svante Henrysons konsert Ruoktu Váimmus. Såhkie/Umeå 
sameförening har många verksamheter och projekt under kulturhuvudstad-
såret 2014. Ubmejen Biejvieh är en del i en större helhet.

Lohkh prograammeb jah aavodh gaajhkide nuepide mejtie leah vuertieminie.
Buerestbåhtieme Ubmejisse - Välkomna till Umeå.

*Ubmejen kultuvraåjvviestáđan prográmma leä gáktsien jábienäjgijde juögietuvvame sámien jábien 
mehte. Sámieh leäh EU:n ájnna álgguoålmage jah Ubmeje leä åssiene Sámien iednamiste, Sábmie.

Programmet för Umeås kulturhuvudstadsår är indelat i åtta årstider efter det samiska kalenderåret. 
Samerna är EU’s enda urfolk, och Umeå är en del av Sápmi, Sameland.

Michael Lindblad 
ordförande Såhkie

Projektkoordinator: Eva Conradzon 
070 - 354 51 06 | info@samiskaveckan.se
www.samiskaveckan.se
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Invigningen av Ubmejen Biejvieh sker på Lilla Galleriet i samband med vernissaget av 
utställningen Jođahágat/ Aajroe med Tomas Colbengtson och Britta Marakatt-Labba.

Plats: Lilla Galleriet
Konstnärer: Tomas Colbengtson och Britta Marakatt- Labba
Datum: 26 feb – 22 mars
Öppettider: vard 10.00-18.00, lörd 11.00-14.00 och 
sönd 2 och 9 mars 12.00-15.00

Tomas Colbengtson är född och uppvuxen i Björkvattnet, Tärnaby, 
men numera verksam konstnär i Stockholm. Han har varit 
yrkesverksam konstnär i 25 år och baserar alltmer av sin konst på 
den samiska kulturen, och ställer frågor om identitet, perception 
och tid. Tomas har ställt ut på Louvren i Paris i somras och efter Umeå är det New York 
som står i tur.

Britta Marakatt-Labba, prisad konstnär från Idivuoma i Kiruna kommun, broderar sin 
samtid, men låter historien och myterna ta lika stor plats som nutida händelser. Britta 
har deltagit i ett flertal separatutställningar och grupputställningar i Sverige och 
internationellt, bland annat i Norge, Danmark, Island, Kanada, Kina, Japan, Ryssland, 
Polen och Kuba. Nu hedras Umeå med hennes tidlösa verk.
 

Jođahágat / Aajroe

26 feb kl 19.00
Plats: Lilla Galleriet, Kungsgatan 34

INVIGNING

utställning

I uppvaknandets årstidskonsert framför NorrlandsOperans Symfoniorkester och 
kammarkören Sångkraft verket Ljuset och mörkret av estniska kompositören 
Mirjam Tally. Dessutom får vi höra musik av Peteris Vasks. Tallys verk utgår både från 
minimalism och modernism, och jobbar mycket med klang och färg. Tally är en 
internationellt erkänd estnisk kompositör vars tidigare verk framförts både i Europa 
och USA. Texterna är hämtade från Paulus Utsis diktsamling Följ stigen. 

Paulus Utsi, född 1918, var en samisk poet och slöjdare. Flera av hans dikter ger utt-
ryck för det samiska folkets kamp och vanmakt; andra handlar om kärlek till naturen 
och till renen.

27 feb kl: 19.00
Plats: NorrlandsOperan
Pris: 200 kr ord, 160 kr stud

Dirigent: Risto Joost
Solist: Matthew Trusler (violin)

 - Årstidskonsert 2
LJUSET OCH MÖRKRET 
konsert

Står vid en strand 
En strandlös strand 
Se dig omkring! 

Gamla stränder finns inte mer
Främlingar har tagit dem 
Deras behov är gränslöst

Paulus Utsi
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Don’t be quiet - start a riot!
Efter Frode Fjellheim Project fortsätter kvällen i baren. Kom som du är till denna 
klubbafton där alla läggningar, identiteter och könsuttryck uppmuntras. Kvällen till 
ära intas scenen av queersamiska artister.  Sven Henriksens dragshow ”Siw Anita”, 
Lovisa Negga, Vaajmoe – sjung för livet, Ola Stinnerbom med flera uppträder och 
DJ:ar. 

Arr: Queering Sápmi och Samiska veckan

Lörd 1 mars, kl: 21.00
Entré: 80 kr. OBS! Begränsat antal platser. Konsertbesökare har förtur.
Plats: NorrlandsOperans Bar

ceremoniGIJRRADÁLVVIE

Lörd 1 mars kl: 18.00
Plats: Rådhustorget

Förebered dig på ett uppvaknande när kulturhuvudstadsårets andra årstid invigs!
Gijrradálvvie (vårvinter) – Uppvaknandets årstid kommer att gestaltas genom bland 
annat livemusik av Lisa Miskovsky och Carolina Miskovsky, jojk av Jörgen Stenberg 
med band, årstidsfilm av Oskar Östergren samt performance av FATTA-kampanjen, 
Queens of Norrland och Make Equal.

Arr: Umeå 2014

clubCLUB SÁPMI

Fred 28 feb och lörd 1 mars kl: 19.30
Entré: 160 kr, medlem, student 120, barn 90 kr.
I lördagens entréavgift ingår Club Sápmi
Plats: NorrlandsOperan, Teatern

Frode Fjellheim har varit en återkommande artist genom Ubmejen Biejviehs histo-
ria. Till vårt 15-årsjubileum har Frode fått uppdraget att genomföra vår årstidskon-
sert.
Frode Fjellheim Project är Frodes dreamteam av musiker och solister. I konserten 
smälter jojk, jazz, pop och ur-musik samman till ett nytt musikalisk landskap. Ett 
sällsamt och energiskt möte mellan samisk musik, folkmusik, klassisk musik, jazz, 
pop och pulserande rytmer som tidvis tar andan av dig, som får dig att drömma 
och att resa med men också att gunga med i de groovy rytmerna. Längtan efter 
ljusets återkomst, utsatthet och närhet, mörker och styrka möts i konserten där 
årstiden också har en röst.

Frode Fjellheim (vokal, jojk, synth), Ulla Pirttijärvi 
(vokal, jojk), Jonas Knutsson (saxofon), Snorre Bjerck 
(percussion), Anne Vada / Anneli Drecker (vokal), Mattis 
Kleppen (bas), Hildegunn Øiseth (bockhorn, trumpet) 
och med NorrlandsOperans stråkkvartett

FRODE FJELLHEIM PROJECT Gijrradálviekonsert

Ulla Pirttijärvi och Frode Fjellheim har samar-
betat i över 15 år och tillsammans med Anne 
Vada och Anneli Drecker (som deltar var sin 
kväll), Jonas Knutsson och Snorre Bjerck – 
förstärkt med NorrlandsOperans stråkkvartett 
är det dukat för en unik konsertupplevelse. 
- speciellt sammansatt för dessa två kvällar/
årstidkonserter.
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ROCK ART IN SÁPMI
Rock art in Sápmi är Västerbottens museum stora samarbetsprojekt som startade i januari 
2012 och pågår fram till kulturhuvudstadsårets slut. Projektet lyfter fram hällkonsten, de 
samiska symbolerna och de nordliga kulturtraditionerna. Projektet ska levandegöra, tolka 
och förmedla samisk historia, samtid och framtid. 

BOK
En bok om forntida hällbilder i Sápmi – om konsten, om platserna i landskapet och om 
berättelser knutna till stenar, klippor, berg, sjöar. Boken innehåller rikligt bildsatta texter 
som förutom fynd i Västerbottens län behandlar de tre mest betydelsefulla nordliga 
hällbildsplatserna: Nämforsen i Ångermanland, Alta i Norge och Suomussalmi i Finland. 
Boken finns i butiken på Västerbottens museum. 
Foto: Petter Engman

Hundra kärl av glas beger sig ut på en världsomspännande resa, tur och retur, med start 
i deras hem i ett vidsträckt vintervitt fjällandskap mitt i det gränslösa Sápmi. Genom 
det fleråriga konstprojektet 100 MIGRATORY länkar konstnären Monica L Edmondson 
samman samisk tradition, glas och konsthantverk samtidigt som frågor om tillhörighet, 
identitet, ursprung och migration uppmärksammas.

Formen av ett kärl lyfts fram som en metafor för människan och berättar om vikten av 
en trygg varm kärna i var människas liv. Samtidigt undersöks vikten av att just våga resa 
ut från den trygghetszonen, för att öka förståelsen och respekten för det främmande. 
Glaskärlen har nu återvänt till sitt ursprung i Sápmi och visas tillsammans med bilder och 
textmaterial i form av blogg och bok i utställningen 100 MIGRATORY på Västerbottens 
museum.

Utställningen är en del av projektet Rock Art in Sápmi. 
Foto: Mikael Rutberg

1 februari – 11 maj 2014
Plats: Västerbottens museum

100 MIGRATORY/ MONICA L EDMONDSON

utställning

En nyproducerad utställning om häll-
bilder – en mångtusenårig bildtradition 
som ger oss inblick i stenåldersmän-
niskans föreställningsvärld. Utställnin-
gens tema är kopplad till de samiska 
cermonitrummornas symboler.  Här 
kan du själv prova att rista i sten, känna 
på olika material och göra din egen 
hällmålning.

Scenografi och form: Ulla Karlsson

UTSTÄLLNING

SAMTAL

1 mars kl 15.00
Plats: Västerbottens museum

Rock Art in Sápmi – från hällbilder till rovdjursdrift, nazism och förtryck. Diskussion om 
brännande frågor som aktualiserats i projektet Rock Art in Sápmi. 

I panelsen: skådespelare Gunnar Eklund, teaterschef Francesca Quartey, 
Västerbottensteatern, projektledare Kristina Kalén, kulturanalytiker Helena Kuhlenfeldt. 

 
1, 3, 5, 7, 8 och 9 mars kl 14.00
Dansaren Carmen Olsson skapar en dansföreställning i
utställningen.

Västerbottens museum
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Renskötaren Isak söker upp lärarinnan Birgit som en gång stod  sonen Nila mycket 
nära. Välviljans pris handlar om en till synes olöslig konflikt som uppstår i kölvattnet 
av en ursprungsbefolknings möte, krock, konflikt med det svenska folkhemsbygget. 
Dramat ställer oss inför ett dilemma: vems omtankar om Nila är de bästa? Är det alltid 
klanderfritt att vilja göra gott? Välviljan har ett pris och frågan är vem som ska betala?*

Manus: Gunnar Eklund. Regi: Lillemor Skogheden. Skådespelare: Gunnar Eklund, Anna Söderling. 
Scenografi & kostym: Helena Weegar. Kompositör & musiker: Nina Nordvall Vahlberg. 
Produktion: Västerbottensteatern 

GUSTAF WAS HERE berättarföreställning

Premiär!  Lör 1 mars kl 19.00  
Sön 2 mars kl 14.00  (på eng.)
Ons 5 mars kl 19.00
Plats: Västerbottens museum 

Love Ersare, skådespelare vid Skuggteatern i Umeå gör berättar-
föreställningen Gustaf was here.

”Det här är min berättelse om den legendariske arkeologen 
Gustaf Hallström. Han som upptäckte skandinaviska hällkonstplatser, dokumenterade 
samernas kultur och förändrade synen på Norrlands forntid. Han som förlorade sin vän 
i snöstormen, fyllde en dagbok med olycklig kärlek och satt vid sin dotters dödsbädd. 
Han som hjälpte tyska krigsfångar i Sibirien, organiserade frivilligkårer till Finland och 
gjorde spionresor till tyskockuperade Norge.
Det är också berättelsen om mitt sökande efter sanningen om en människa, om 
tjugotvå hyllmeter arkiv och om hur allt vänds upp och ner av ett mail på min trettioårs-
dag.”*

MON LEAN DUHÁT JAGI / JAG ÄR TUSEN ÅR

Onsdag 5 mars kl 19.00 Premiär
torsd 6 &  fred 7 mars kl 19.00
lörd 8 mars kl 13.00 och kl 19.00
Plats: NorrlandsOperan

Tecken ristade på berghällar för tusentals år sedan. Ett 900 år gammalt arabiskt
mynt på en nordsamisk offerplats. En sameflicka som sätter fart på den kristna
missionen i norr och en samisk prästson som adlas och förhindrar bålbränningar
av utpekade nåider.

Mon lean duhát jagi/Jag är tusen år är en hisnande musikalisk resa genom tid och 
rum om hur den samiska historien flätades samman med den svenska och hur det 
gick till när respekten glömdes bort för att bergen skulle brytas. Föreställningen 
framförs på svenska och samiska.*

Fri entré,. För att säkra en plats krävs en 
platsbiljett som löses på Biljettcentrum 
mot serviceavgift.

Fri entré,. För att säkra en plats krävs en platsbiljett 
som löses på Biljettcentrum mot serviceavgift.

teater

VÄLVILJANS PRIS

    
Månd 3 och tisd 4 mars kl 19.00
Plats: Studion, Umeå Folkets Hus
Fri entré,. För att säkra en plats krävs en platsbiljett som 
löses på Biljettcentrum mot serviceavgift.

Manus: Erik Norberg Regi: Lena Engqvist Forslund Research : Anne 
Wuolab Scenografi: Ulla Dahlström Koreografi: Elle Sofe Henriksen 
Kostym: Britta Marakatt Labba Kompositör: Svante Henryson Ljud-
design: Anders Rimpi  
Ljusdesign: Erik Nordlander Videodesign: Liselott Wajstedt

Skådespelare: Kicki Sevä Bramberg, Nils Henrik Buljo, Leammuid Biret 
Ravdna, Marja Lisa Thomasson, Paul Ol Jona Utsi & Henrik Gustafsson 
Produktion: Giron Sámi Teáhter, Beaivváš Sámi 
Našunálateáhter och Dramaten.

*Föreställningarna är en del av projektet Rock Art in Sápmi. 10 11



Samisk marknad

Välkommen till en samisk marknad 
med traditionella och nyskapande 
samiska produkter inom slöjd, 
konsthantverk och mathantverk från 
hela Sápmi. Marknaden anordnas i 
samarbete med SSR, Svenska Samernas 
Riksförbund. 

Fred 7 mars kl 14-17, lörd 8 mars kl 11-17 
och sön 9 mars kl 11-16
Plats: Egilhallen, Västerbottens museum.

Välkommen till museets skaparverkstad 
för alla barn. Vi arbetar med material 
och tekniker inspirerat av den samiska 
slöjden. 

Alla dagar 11.00–17.00
Rek ålder 6–12 år. 

Kom in och titta när Karl-Einar 
bakar och säljer det samiska brödet 
Gáhkku. 

 Alla dagar 12-16

Gáhkku i bagarstugan

Följ med in i museets gömmor. Vi tittar 
närmare på trämagasinet och textilsamlin-
gen, och föremål som härrör från samiska 
kulturer och traditioner. Samling i museets 
entré.

Visningar
3 mars kl 15 trä 6 mars kl 14 textil
4 mars kl 14 trä 7 mars kl 15 trä

Visning av trä- och textilmagasinen

Mellan 1-9 mars fylls Västerbottens museum med utställningar och program för hela 
familjen. Kliv in i någon av kåtorna, prova att kasta lasso, smaka renkött eller köp med dig 
hem. Inne ges berättarföreställningar, visningar av utställningar och seminarier.

Öppet månd-fred 11.00-18.00, 
onsdag 11.00-21.00, lörd & sönd 11.00-17.00 Fri entré.
Samiska vistena öppet dagligen 11.00-16.00

Minimus

MADE IN SÁPMI utställning

Utställningen Made in Sápmi speglar aktuell samisk slöjd och 
design, nya och äldre föremål i ett kulturhistoriskt perspektiv. 
Den ger röst åt de samiska slöjdarna och deras kunskaper 
om material, tradition och tillverkning och vad som styr dem. 
Utställningen visar samisk slöjd och design idag och den 
betydelse den har för sameslöjdare, samer och andra – som 
identitetsmarkör, slöjdens utveckling och användning.

Utställningen är ett samarbete mellan Ájtte svenskt fjäll- och 
samemuseum i jokkmokk samt Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji.

Vernissage sönd 2 mars kl 13.00
Plats: Västerbottens museum

ÁRBI slöjdutställning

De fem unga trä- och hornslöjdarna 
Nils-Johan Labba, Mattias Harr, 
Fredrik Prost, Nils-Petter Svonni och 
Per-Stefan Idivuoma för arvet vidare 
genom sitt hantverk. 
På bilden ses ett alster tillverkat av 
Nils-Johan Labba som fick 2012-års 
Asa Kitok-stipendium.

Vernissage sönd 2 mars kl: 15.00 
2–30 mars
Plats: Västerbottens museum

DET HÄR HÄNDER PÅ
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SAMISK DESIGN & FASHION ROCK SHOW  

Följ med på en spännande resa inom konst och design, i Rock Sápmi. Upplev 
en stand- up- förvandling på scenen, med snabbstyling i teori och praktik, 
samt  hur man kan kan följa den röda tråden i ett rock koncept.

För mer information www.samiskaveckan.se
  

Konferencier: Designer Anna-Stina Svakko, Astu Design.  
Stylist och  modell: Erlend Elias Bragstad,Norge
Regi och  scenografi:  Ann Margit Svonni
Arr: SSRs projekt Bedriftsutvikling i den grenseløse regionen 
Sápmi  med deltagare  och  inbjudna designers 

Ons 5 mars, kl. 19.30-20.00
Plats: Guitars – The Museum
Boka bord på: www.guitarsthemuseum.com

NYHET! 
Premiärvisning 
«Samisk Design 
& Fashion Rock 

Show»

JOJKSLAM, FAGERVALL & BJÖRKENVALL   

För tolfte gången genomför vi vår alldeles egna tävling i jojk, med regler 
influerade av PhoetrySlam. Alla kan vara med och publiken utser en vinnare. En 
förträffligt trevlig kväll. Kom du också! e

konsert: 
Fagervall & Björkenvall
Låtskriveri av högsta klass, sånger som etsar sig fast och smyger rakt in i hjärtat 
och två röster med mycket karaktär som kompletterar varandra. Markus 
Fagervall och Tony Björkenvall, båda sångare och låtskrivare uppvuxna i en 
gruvstad, är här med en ny platta i bagaget.

Arr: Såhkie i samarbete med Tornedalingar i Umeå

Ons 5 mars kl: 20.00 
Plats: Scharinska, Guitars – The Museum
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dansON LOCATION

Dansaren och koreografen Ola Stinnerbom möter Helene Karabuda i en extatisk dans för 
två. En dans som slutar med att de faller till marken, precis som på trummornas tid, när 
nåjden fortfarande dansade sig bort i transen. I ett avlägset då, innan staten och kyrkan 
tvångskristnade samerna, beslagtog alla trummor och införde dödsstraff för innehav 
av samisk trumma. Idag finns bara jojken kvar. Trummorna är inlåsta på museerna och 
dansen bortglömd, men minnet av dansen finns kvar i kropparna…

NÄR VINTERNS STJÄRNOR LYSER HÄR

En stark, kritikerrosad, visuell föreställning, som på sju språk – nordsamiska, sydsamiska, 
meänkieli, svenska, finska, finskt och svenskt teckenspråk – skildrar människor som 
upplevt konsekvenserna av svensk språkpolitik och det in på bara skinnet. Människor som 
vet vad det innebär att tillhöra en minoritet.
Vad händer när man tvingas känna skam för sitt ursprung? Hur förändras en människa 
som förbjuds att tala sitt eget språk?
Med hjälp av dans, projektioner, personliga berättelser och humor skildras en mörk epok 
av språkförtryck, skallmätningar och försvenskning som tystat människor och lämnat 
deras barn i ett historiskt vakuum. Föreställningen vänder sig både till hörande och döva. 
Delar av dialogen är textad, i övrigt sker talad dialog och teckenspråk simultant.

Manusförfattare Ninna Tersman och Mona Mörtlund, regi; Josette Bushell-Mingo. Föreställningen är 
ett samarbete mellan Riksteatern, Giron sámi teáhter, Norrbottensteatern och Tornedalsteatern.
Arr: Umeå teaterförening Medarr: Studieförbundet Vuxenskolan, Umeå sameförening

Fred 7 mars kl 19.00 
Plats: Sagateatern
Pris: 180 kr, Scenpass/Medlem 140 kr, 
stud 160 kr, ungd 90 kr Utsedd till årets 

föreställning i 
Norrland 2012!

föreställning

utställning

NAMMALÁHPÁN

ÖNSKEKONSERT UBMEJEN BIEJVIEH 15 ÅR

Sönd 2 mars kl 14.00 
Plats: Helena Elisabethkyrkan, Gammlia
Biljetter: 100 kr, säljs på Tráhppie
OBS! Begränsat antal platser!

Intim konsert där Frode Fjellheim, Snorre Bjerck, Ulla Pirttijärvi och Jonas Knutsson spinner 
en musikväv att minnas.

musik

Sönd 2 mars kl: 18.00
Plats: Sagateatern
Pris: 140 kr, medlem och scenpass 100 kr

”De gamla shamanerna äro döda och glömda, deras dånande 
trummor ser vi nu blott på museerna, deras dans är nästan 
spårlöst försvunnen ur traditionen, deras förkristna religiösa 
föreställningar kunna vi studera blott i gamla böcker och 
manuskript”. 

K.B Wiklund 1906
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SOFIA JANNOK

Sommarpratare, Grammis-nomine-
rad, mottagare av prins Eugens Kul-
turpris och flerfaldigt prisbelönad. 
Med två kritikerrosade album i 
bagaget släppte hon sin tredje skiva 
ÁHPI – wide as oceans i maj. Albu-
met, som producerats av Henrik Oja 
(Säkert m. fl.), Andreas Dahlbäck 
och Axel Andersson (Ára), har fått 
ett varmt mottagande med en rad 
hyllande recensioner. Sofias musika-
liska uttryck ger en känslofylld och 
storartad upplevelse i gränslandet 
mellan modern indiepop och tidlös 
urkraft.

Lör 8 mars, kl 20.00
Plats: Idun, Umeå Folkets Hus
Pris: 160 kr, medlem/stud 120 kr, barn 90 kr

JUKKASLÅTAR musik

I Jukkaslåtar återskapar musikern Gunnar Idenstam minnesbilder av sin uppväxt 
i Jukkasjärvi vid Torne älv. Han låter orgeln, violinen, saxofonen och datorns digi-
tala ljud möta vissång på samiska skrivna av Sofia Jannok och jojk från Simon 
Marainen och Brita-Stina Sjaggo i en ljuvlig smältdegel.  
Arr: NorrlandsOperans projekt River Stories.

Söndag 9 mars kl 18.00
Plats: Umeå stads kyrka
Pris: 150 kr, barn under 12 år gratis
Medverkande: Simon Marainen, Brita-Stina Sjaggo, Jonas Sjöblom, Thorbjörn Jakobsson 
och Gunnar Idenstam

LARS LEVI SUNNA föredrag

Torsdag 27 februari kl 18.00
Plats: Umeå stads kyrka

Lars Levi Sunna visar och berättar om sitt tredelade konstverk “Från forntid till 
nutid” ; en triptyk om samisk religiositet. Konstverket finns på plats i Umeå stads 
kyrka under Ubmejen biejvieh/ Samiska veckan, 26/2-12/3

SVENSK/SAMISK HÖGMÄSSA

Söndag 9 mars kl 11.00
Plats: Umeå stads kyrka

Högmässa med jojk och invigning av samisk stola. 
Kenneth Nordgren, Birgitta Simma, Lisa Oscarsson. Jojk: Jörgen Stenberg.

SAMISK RELIGION

Söndag 9 mars kl 15-17
Plats: Umeå stads kyrka

Teologiska rummet om “Samisk religion före och efter Kristus” med kyrkoherde 
Kenneth Nordgren och Olle Sundström, docent i religionshistoria. 

samtal
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Månd 3 mars kl 18.00 på Tráhppie
3 – 8 mars fotoutställning på Tráhppie

Den samiska maten har hittills varit en undangömd skatt för övriga världen. Med sina 
kvaliteter och genuina storytelling har den nu tagit steget rakt in i finrummet. Att smaka 
på Sápmi är att smaka på mer än bara mat – det är att smaka på en mångtusenårig 
mat- och kulturtradition sprungen ur vild fjäll- och skogsnatur från Europas urbefolkning 
samerna. Denna mat- och kunskapsbok med tillhörande utställning är en hyllning till den 
samiska maten, dess traditioner och framtid. Innehållet är skapat av Slow Food Sápmi 
i samarbete med samiska matprojekt och producenter från hela svenska Sápmi. Både 
boken och utställningen har premiär samma dag.

Alla hälsas välkomna men vill du försäkra dig om plats krävs föranmälan.
För mer info och föranmälan www.slowfood.sapmi.com

SMAK PÅ SÁPMI – tradition, innovation och framtid boklansering

Tis 4 mars, kl: 11.00-16.00
Plats: Bio Abelli, Västerbottens museum
För ytterligare info: www.slowfood.sapmi.com

Gastronomiska produkter och starka lokalsamhällen
Vanliga människor och producenter engagerar sig genom Slow Food Sápmi för god, ren 
och rättvis mat och samernas rätt till matsuveränitet. 
Föreläsare: Slow Food Sápmi

Samiska mattraditioner, historia kopplat till nutid

Samiska råvaror
De viktigaste råvarorna inom samisk matlagning.
Föreläsare: Greta Huuva

Naturbetat renkött av högsta kvalitét 
Det samiska kvalitetssigillet Renlycka arbetar med helheten, från den levande renens 
naturbete, till förädling av köttet. 
Föreläsare: Renlycka

Hållbar samisk besöksnäring
Att smaka samisk mat är att smaka på en hel kultur. Sápmi Experience är världens första 
ursprungsmärkning av och för urfolksturism som ägs och drivs av urfolket själva.
Föreläsare: Visit Sápmi

Samisk matsuveränitet
Rätten och möjligheten att producera sin egen mat kopplad till traditionell mark och 
vatten är avgörande för ursprungsfolkens utveckling och överlevnad.
Föreläsare: Slow Food Sápmi

Samisk kaffekultur, att koka sig in i landskapet
Varför har kaffe blivit en samisk kulturmarkör i modern tid?
Föreläsare: Anne Wuolab

TEMA: SAMISK MAT föreläsningar
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Föreläsningsdag kring projektet "Sydsamer, historia och landskap".

SYDSAMER, HISTORIA OCH LANDSKAP

Onsd 5 mars kl 10.00 – 16.00
Plats: Bio Abelli, Västerbottens museum

OM ELSA LAULA

Onsd 5 mars kl: 19.00 
Plats: Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek.

föreläsning

Patrik Lantto berättar om Elsa Laula som var en 
av pionjärerna i samerörelsen, och var med och 
grundade de första samiska organisationerna. 
Som kvinna och ansikte utåt fick hon utstå 
hårda attacker, men hennes idéer och visioner 
lever kvar idag.

SLU PRESENTERAR AKTUELL FORSKNING

Onsd 5 mars 
Plats: SLU:s aula

Välkommen att lyssna på populärvetenskapliga föreläsningar. På plats finns UR Samtiden 
som filmar föredragen för Kunskapskanalen. Arrangörer är Umeå universitet och SLU i 
Umeå. 

Vaartoe-CeSam arrangerar Lars Thomasson symposiet som denna gång fokuserar på 
frågor som berör etik i urfolksforskning. Symposiet är öppet för allmänheten och kommer 
att innehålla presentationer av bland andra: 

Åsa Nordin, Laponia, Sverige. Maui Hudson, Te Kotahi Research Institute, Nya Zeeland. Ann-Ragnhild 
Broderstad, Centrum för samisk hälsofoskning, Norge. Ian Anderson, Melbourne Institute for 
Indigenous Development, Australien

Torsd 6 mars kl 10.00 – 17.00
Plats: Bio Abelli, Västerbottens museum

LARS THOMASSON SYMPOSIET

Det förhistoriska Lycksele       
Arkeolog: Jans Heinerud

3 år med projektet Kulturarvet i  Nordskandinaviska gammelskogar  
Arkeolog: Erik Sanden

Äldre samer – resurs i kampen för kulturell överlevnad
Etnolog Marianne Liliequist

Skogen, myren, människan och renen, ett samiskt förhållande styrt av renen
Krister Stoor, Samiska studier

Kunskapsproduktion via digitala medier      
Coppélie Cocq, HUMlab

Samisk populärmusik – identitet, politik och estetik
Etnolog: Marika Nordström

Queering Sápmi
Projektledarna Sara Lindquist & Elfrida Bergman

De tvångsförflyttade 
Birger Ekerlid berättar om sin nya bok De tvångsförflyttade som är en roman om 
svensk kolonialism i Sameland. De frågor som berörs är 2000-talets gruv-boom, 
1950-talets vattenkraftsutbyggnader och 1920-talets tvångsförflyttningar av 
nordsamer.

TEMA: SAMISK KULTURHISTORIA

Fred 7 mars kl: 11-16
Plats: Bio Abelli, Västerbottens museum

föreläsningar
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Nissonluohti - Kvinnojojken i Sverige.
Föreläsare och jojkare från Juoigiid searvi- jojkföreningen. 

Kvinnohistoriskt museum
museichef Maria Perstedt

Pigor – kvinnors situation idag
Catharina Calleman, docent i arbetsrätt 
Medarr: Umeå Centrum för genusstudier

Du är queen 
Kicki Fagerlund och Tove Liljequist

Sara Margrethe Oskal är 
här med soloföreställnin-
gen Guksin Guollemuor-
ran – Full pakke. Här tar 
hon upp tabubelagda 
saker med gycklarens 
blick. Hon använder sig 
av jojk, berättande samt 
en stor dos humor. Sara 
Margrethe Oskal visar att 
samisk kultur kan utveckla sin egen spelstil och att det finns en muntlig tradition som kan 
återupptäckas och föras vidare. Hon lyfter fragment som bara kunde talas om i slutna kvin-
norum och framför det i sin teaterföreställning.

Lörd 8 mars kl 15.30 
Plats: Bio Abelli, 
Västerbottens museum
Fri entré

FULL PAKKE föreställning

föreläsningar

Lörd 8 mars kl 11.00-16.00
Plats: Bio Abelli, Västerbottens museum

Katarina Pirak Sikku visar och berättar om sin utställning där hon har studerat ras-
biologiska institutets undersökningar av samer.

Föreläsning tisd 4 mars kl 18.30
Utställningsperiod: 31 feb–20 apr
Plats:  Bildmuséet
 

NAMMALÁHPÁN utställning

PÅ DISPONENTENS TID

Curt Persson föreläser om sin nyutkomna bok På disponentens tid där han tar upp gruv-
staden Kirunas grundare Hjalmar Lundbohms syn på samer och tornedalingar.
Denna bok belyser i huvudsak gruvdisponenten Hjalmar Lundbohms förhållande till 
ursprungsbefolkningen samer och de nationella minoriteterna tornedalingar och fin-
ländare under den tid som han var verksam ledare i Kiruna, perioden 1898-1921.

Arr: Såhkie, Folkuniversitetet ,Din Bok och Tornedalingar i Umeå

Tisdag 11 mars kl 18.30
Plats: Tráhppie

 

föreläsning
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SAME-SM I INNEBANDY

Invigning lörd 1 mars kl: 13.00
Plats: Udominate Arena och Exel Arena
Anmälan och info: info@sapmi.se

Svenska samemästerskapen i innebandy avgörs i Umeå 1-2 mars på Udominate Arena 
(f d Gammlia sporthall) och Exel Arena som ligger i direkt anslutning. 
Tävlingarna pågår lördag 09 -18 och söndag 09 – ca 15.
Publiken är välkommen att titta på tävlingarna!

1-2 mars 
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QUEERSAMISK BERÄTTARKVÄLL

Torsd 6 mars 
Plats: Tráhppie

Kom och dela med dig av egna berättelser eller lyssna på andras. Utgångspunkten 
kommer att vara projektet Queering Sápmi och det finns möjlighet att ta del av 
situationer som aldrig tidigare delats offentligt.

Slöjdelevernas avgångsutställning vid Sámij åhpadusguovdásj, Samernas utbildningscen-
trum brukar vara ett måste att besöka under Jokkmokks marknad! Eleverna visar prov på 
både ett gediget hantverk i traditionen, men också lekfulla innovationer i nutiden. Samer-
nas utbildningscentrum är en utbildningsinstitution som satsar på samiskt språk, duodji, 
samiskt liv och kultur med fokus på nytänkande som utgår från kulturarvet. Passa på att 
träffa lärare och elever som finns på Tráhppie under dessa dagar. 

Måndag 10 mars kl 18.30. 
Kom och lyssna när eleverna berättar om sitt slöjdande.

SAMIID ÁRBI utställning

Vernissage sönd 9 mars kl 13.00
9-11 mars, utställning
Plats: Tráhppie

NUORSSJO- samisk eldkonst föreläsning

Rune Stokke visar och berättar om Nuorssjo, stock-
elden som brinner hela natten och ger en jämn och 
behaglig värme. En övernattnings eld som du sover 
vid hela natten utan att  behöva jobba med den.
Användes främst i Udtja sameby som ligger i södra 
delen av Jokkmokks kommun och strax söder om 
denna. Finns beskriven på ett bra sätt i Yngve Ryds 
bok ELD.

Lörd 1 mars från kl: 12.00 
Plats: Tráhppie uteplatsen

Lörd 1 och sönd 2 mars kl 9.00-11.00
Lörd 8 och sönd 9 mars kl 9.00-11.00
Pris: 60 kr

FRUKOST

Börja dagen med en härlig frukost på Tráhppie. Gröt, fil, gáhkku, bröd, pålägg, ägg, juice, 
kaffe/te m m

Lörd 8 mars kl 13.00

Uppvisning av de ungdomar som gått kurser i jojk och filmmusikskapande under veckan. 
Arr: Sámi Komponisttat

UPPVISNING
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Plats: Folkets Bio, Gärdesvägen 6, nedanför Gammlia på Haga.
Programmet sätts av MOVE filmfestival i samarbete med Samiska veckan.
Mer information www.folketsbioumea.se

SVERIGE PREMIÄR & REGISSÖRSBESÖK! 
Sönd 2 mars kl: 15.00 

Honungstass, gyllenbröst, blåtand... du hör vad vi säger och vet vad vi tänker. Vi nämner
dig inte vid ditt rätta namn och talar aldrig illa om dig. I Finland har man funnit 380 namn
på dig. Björn betyder bara brun.
Filmen speglar en urgammal relation byggd på djup ömsesidig respekt mellan människa/
björn och till hela tillvaron. Hos samerna sägs björnen ha samma betydelse som Kristus
har för kristna. Och bland forskare ses björnen som en nyckel till flera av den mänskliga
kulturens medicinska problem.

Produktion: Torkel Lundberg och Björnola Lind/ Naturfilmarna. 

DEN HELIGE I PÄLS 58 minuter

Lörd 1 mars kl 13 .00. Regissörsbesök!

Himmelsälgen, regnbågsälgen, åskälgen, underjordsälgen... 
Vi lever som kryp i älgens päls. Efter senaste istiden målades och ristades röda älgar på 
hällarna i norra Skandinavien och österut. Hos samer och andra nordliga folk lever fortfar-
ande myten om den kosmiska älgen och en helig färg. I spåren av en myt om röda älgar 
färdas vi i det norrländska landskapet och dess invånare.

Produktion: Torkel Lundberg och Björnola Lind/ Naturfilmarna.
Tal: Samiska och svenska. Textning: Engelska

RÖDA ÄLGAR (RED ELK) 28 minuter

Lörd 1 mars kl: 15.00

Det sägs i legenden att den femtonde hövdingen finns, men väntar på rätt tillfälle att synas. 
När hen ger sig till känna kommer alla samer att sluta upp bakom henom…
I ett bakhåll dödar svenska soldater fjorton samiska hövdingar. Den femtonde lyckas fly, 
svårt sårad. I århundraden väntar det samiska folket på hans återkomst som ledare. En dag 
kommer han plötsligt i en modern renskötares gestalt…
Drama från 1992 av Richard Hobert om den svenska historiska och nutida exploateringen av 
samerna och om demokratins gränser.

Med Toivo Lukkari, Oula Näkkäläjärvi, Nils Utsi, Issát Sárá, Åsa Simma Charles, Göran
Stangertz, Li Brådhe, Svein Birger Olsen, Nils Labba och Lars-Henrik Blind.  

DEN FEMTONDE HÖVDINGEN 128 minuterFILMVISNING 1-2 mars

Det här är en roadmovie i samisk 
miljö som handlar om 17-åriga 
Jorinda från Kautokeino i Finnmark. 
Under sin resa möter Jorinda på 
motstånd i form av bl a en snöstorm 
där hon håller på att frysa ihjäl. Fil-
men utspelar sig i ett magnifikt fjäl-
landskap och inslag av animationer 
och Butohdans är återkommande. Projektet är inspirerat av boken Resan till Kautokeino, 
skriven av Ann-Marie Ljungberg.

Regissör: Liselotte Wajstedt. Foto: Hans-Ola Utsi  Musik: The Knife Medverkande: Sarakka 
Gaup, Göran Forsmark, Anna Åsdell, Isak Utsi m fl, Filmpool Nord 2013. Tal: samiska och 
svenska. Textning: Engelska.

JORINDAS RESA – ny film 

Lörd 1 mars kl 13.00 Förfilm
Regissörsbesök!

16 minuter
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Arrangörer:

Såhkie - Umeå sameförening - tackar våra samarbetspartners:
Västerbottens museum, NorrlandsOperan, Västerbottensteatern, CeSam - Vaartoe vid 
Umeå universitet, Umeå teaterförening och Queering Sápmi.

Stort tack till våra medarrangörer:
Ájtte Fjäll- och samemuseum, Bildmuseet, Din Bok, Folkets Bio/MOVE filmfestival, Folkuni-
versitetet, Guitars the Museum, Juoigiid Searvi, Kompani Nomad, Kultur på campus, Lilla 
Galleriet, Renlycka, Samernas utbildningscentrum, Sámi Duodji/Sameslöjdstiftelsen, Sámi 
Komponisttat, Slow Food Sápmi, Svenska kyrkan, Svenska samernas riksförbund, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Studieförbundet Vuxenskolan, Tornedalingar i Umeå och Visit Sápmi.

Stort tack till våra finansiärer:
Balticgruppen, Umeå2014, Umeå kommun, Region Västerbotten, Sametinget och Kul-
turstiftelsen.

Programpunkten Samisk design & Fashion Rock Show stödjs 
med bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Fredag 7 mars kl 12.10
Plats: Ljusgården, Lärarhuset, Umeå universitet

Den traditionella jojken dyker upp under lunchen - få en smakbit med olika jojkar från 
den rika jojktraditionen.

JUOIGIID SEARVI- lunchkonsert musik

JOJKWORKSHOP

Fred 7 mars kl 13.00
Plats: Umeå universitet
Pris: 200 kr
Föranmälan: info@samiskaveckan.se

Workshop i traditionell jojk med mästarna 
från jojkföreningen Juoigiid Searvi som 
instruktörer. En unik möjlighet till att lära sig 
en urgammal musiktradition.

Juoigiid SearviJOJKKVÄLL

Jojkare från hela det samiska området uppträder. Den urgamla samiska vokalmusiken når 
dina innersta känslor. Under en timme har du möjlighet att följa med på en jojkresa i hela 
det samiska området.

Fred 7 mars kl: 20.00
Plats:  Tráhppie Grafisk form och layout: Johanna Blylod, Kreativ Expo i samarbete med CJ Utsi Media.

Illustation framsida: Björn Öberg
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Välkommen till Tráhppie! 
Samiskt kulturhus med kafé, galleri och butik. Här kan du värma dig med en kopp 
kokkaffe med kaffeost och äta en gáhkkumacka med rökt renstek. Om sötsuget 
sätter in har vi jättegoda hembakta bullar och kakor. 

Titta på senaste utställningen i galleriet. I butiken kan du hitta fantastiska alster 
gjorda av samiska hantverkare från hela Sverige. Vi har även samisk musik på cd till 
försäljning. 

Varför inte äta renkött till middag? Köp med dig kött från vår frys. Kanske laga något 
recept från den nya kokboken som lanseras under samiska veckan. Behöver du 
kolla din mail eller surfa lite kan du göra det fritt i caféet. Via smartboarden kan du 
söka information om allt som handlar om samisk kultur. I bokhyllan finns mängder 
av litteratur om allt möjligt med samisk anknytning. Under samiska veckan kan du 
prova på att kasta lasso utanför. Under Samiska veckans helger har du möjlighet att 
köpa frukost på Tráhppie.

Öppettider under Samiska veckan
11.00-16.00 Helgerna 9.00-16.00 Kvällsöppet 3, 6 och 7 mars fr kl 18.00

www.trahppie.se


