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SÅHKIE
Såhkie som i år firar 40 år 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 artonde gången.

Bli medlem, pg 80 65 71-6. Enskild 75 kr, familj 150 kr, student 50 kr. 
Mer info på www.sahkie.se

TIPS PÅ BOENDE
Hotell Aveny ligger mitt i centrala Umeå. Hotellets gäster har tillgång till Wi-fi 
och gym, skön lobbybar, populära puben Pipes of Scotland och restaurang 
Angelini. Hotell Aveny erbjuder 10% rabatt på logi. Maila namn och boknings-
nummer 17152114 till aveny.bokning@profilhotels.se eller ring 090-13 41 00.

U&Me Hotel är en av Umeås nyaste hotell med den bästa utsikten över stad 
eller älv. Priser från: för 1 person: 472kr, 2 personer: 636kr. Frukost och WiFi 
ingår. Bokas endast på www.umehotel.se Välj datum, klicka på +mer för att 
fylla i antal gäster och skriva in koden: samiska

Projektkoordinator: Eva Conradzon
070-354 51 06,  eva@samiskaveckan.se
www.samiskaveckan.se

Layout: Kristin Stenmark 
kristin@sahkie.se

STAALEHKE NYJSENH - KVINNOR SOM GÅR FÖRE  
 visionärer och möjliggörare
2017 är ett jubileumsår på flera sätt vilket kommer 
att märkas i Såhkies arrangemang under hela året 
och under Ubmejen Biejvieh i synnerhet. För att fira 
100-årsjubileet av samernas första landsmöte i Trond-
heim vill vi i Elsa Laula Renbergs anda uppmärksamma 
de samiska kvinnorna, historiska som samtida. Kvinnor 
som visionärer, som politisk kraft och som kulturbä-
rare, kunskapare och förnyare. De samiska kvinnorna 
är på många sätt centrum i den samiska kulturen och 
binder samman historia och framtid. 

De samiska gudinnornas viktiga funktion för liv och 
skydd för de levande talar för att en historisk obruten 
linje av kvinnors betydelse, spirituellt som praktiskt. 
Att urmodern, Máttaráhkká, och hennes tre döttrar: 
Sáráhkká, Uksáhkká och Juoksáhkká med deras närhet 
till livets viktiga element har ”överlevt” både kristnan-
det och koloniseringen visar på hållbarhet. Kvinnor 
som kulturbärare, som håller kunskaper och traditio-
ner levande och som dagligen löser praktiska problem 
arbetar många gånger i det tysta. I årets program finns 
många arrangemang med kvinnor som aktörer men 
också om viktiga kvinnor i den samiska historien.

Såhkie - Ubmejen samien seäbbrie som fyller 40 år under 2017 har också en 
historia där flera kvinnor var centrala vid bildandet 1977. Bakom Ubmejen 
Biejvieh, som fyller 18 år i mars, finns flera kvinnor som arbetar med att skapa 
det fantastiska program som ni har i er hand. Vi har tillsammans återigen 
skapat ett brett innehåll med olika fördjupningar men också ett internationellt 
gästspel av Native Crossroads Film festival med bland annat en film om Stan-
ding Rock. Gijjtuo/Tack till er alla.

Dellie maa! Ubmejen Biejvieh kan äntligen börja.
Michael Lindblad, ordförande i Såhkie 

Maria Persson, grafisk formgivare i Umeå, fick i uppdrag 
att illustrera årets tema ”Kvinnor som går före”. 

Med inspiration från foton på samtida och tidigare gene-
rationers samiska föregångskvinnor skapades bilden. Ett 
ansikte, bestående av tre historiska och tre nutida kvin-
nor, sammanflätade till ett starkt och grafiskt uttryck.
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NANOS BÁJNNO / FÄRGKRAFT
Vernissage lördag 4 mars kl 12.00-15.00 
Lilla Galleriet, Kungsgatan 34

Lilla Galleriet har den stora glädjen 
att få visa konst av den meriterade 
konstnären Maj Doris Rimpi. 

Hon har haft utställningar världen 
över och är representerad på flertal 
museer, landsting och kommuner 
runt om i Sverige. 2012 blev hon den 
första Sápmi Award prisvinnaren.  
Ur motiveringen:

”Maj Doris Rimpi är en nyfiken  
samisk visionär med en tydlig stäm-
ma och estetik. Hon är en läromästa-
re och inspiratör som många slöjdare 
har glädje av. I Maj Doris konstnärliga verksamhet och i sitt slöjdande ger hon 
inspiration och hopp samtidigt som hon stärker den samiska identiteten...”

Maj Doris Rimpi är även skådespelare, nu senast aktuell i Amanda Kernells film 
Sameblod. Hon var även med och startade den första samiska teatergruppen 
Dàlvadis 1971. Maj Doris har också varit verksam inom design, producent för 

olika kulturevenemang, illustratör, manus- och 
textförfattare.

Maj Doris Rimpi bor i Parinjarka, Porjus där hon 
tar hand om sina hjärtedjur, renarna. 

Maj Doris närvarar vid vernissagen 4 mars. 
Utställningen pågår t o m 25 mars.

Öppet: 
Extra söndagsöppet 5 mars kl 12-15.00. 
Ti-to kl 10-18.00, fre kl 10-17.00, lör kl 11-14.00

RIEPIE ART - EMMA FOX SANDBERG
Vernissage söndag 5 mars kl 14.00 
Tráhppie, Helena Elisabeths väg 4, Gammlia

Originalillustrationer ur nya boken: Elsas väg mot 
Tråante – En hyllning till en samisk ikon.

Boken handlar om Elsa Laula, en av Sápmis mest 
kända frontfigurer. Med en blandning av seriebe-
rättande, bilder och fakta tas vi med på en resa 
från Elsas ungdom fram tills det stora landsmötet 
i Tråante (Trondheim) 1917. Den är en hyllning till 
en kvinna som rakryggad gick genom livet, och 
trots personliga tragedier, intriger och motgångar 
stod i framkanten för hela det politiska arbete som 
lagt grunden för dagens samiska rättighetsarbete.

Utställningen pågår under mars-april.

SAMISKA VECKANS INVIGNING
Söndag 5 mars kl 13.00 
Tráhppie, Helena Elisabeths väg 4, Gammlia

13.00 Öppningstal

 Såhkies hederspris. Såhkies hederspris har delats ut sedan 2004. Det 
delas ut till en eller flera personer, sameförening eller annan samman-
slutning som gjort betydelsefulla insatser för den samiska kulturen.

 Utdelning av Vaartoes studentstipendium. Vaartoe – Centrum för sa-
misk forskning vid Umeå universitet vill öka intresset för forskning och 
utbildning med samisk tematik. Studentstipendiet delas ut med stöd 
från Sametingets Kulturråd.

14.00 Vernissage Emma Fox Sandberg.

16.00 Teater: Jag är Skandinavia (sidan 15).

Foto: Carl Johan Utsi
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SKAPANDE LÖRDAG MED SAMISKT TEMA  
på Kulturcentrum för barn och unga
Lördag 4 mars kl 12.00-15.00 
Kulturcentrum för barn och unga, Hamnmagasinet 

Öppet hus för barn, deras nära och kära samt andra besökare av Ubmeje!  
Idag med samiskt tema. Skapa själv i ateljén tillsammans med bland andra 

PLUPP – akte joejkespiele, en jojkikal
Lördag 4 mars kl 15.00-15.45 
Vävenscenen, Västra Strandgatan 8

Plupp är en liten figur med blått hår som bor på fjället. Han är egentligen osyn-
lig för oss människor, förutom för dem som tror på honom. I författarinnan 
Inga Borgs värld är han synlig som det blå man kan se som en skiftning över 
den smältande snön på fjället om våren. Han kan vara synlig på hösten, när lö-
ven skiftar i gult och orange och höststormarna får fjällbjörkarna att svaja. Då 
är det nämligen hans halsduk som syns som ett löv. Plupp möter olika äventyr 
tillsammans med sina båda vänner Slamma (lämmeln) och Tjeske (hermelinen) 
i denna dramatiserade föreställning av Inga Borgs barnböcker om Plupp.

Musiken i föreställningen är skriven av norrmannen Frode Fjellheim, som kan-
ske är mest känd för att han skrev öppningsmusiken till filmen Frost. Det här 
bli annan slags musik, med jojk i grunden till musiken.

Familjeföreställning från 6 år. Gratisbiljetter 
släpps den 1 mars i Kulturreceptionen.

Produktionen är ett Interreg Nord samarbete 
mellan Åarjelhsaemien Teatere och Estrad Norr, 
samarbetspartners är även SÁMI nasunála teáh-
ter och Nord Universitetet avd Levanger. Ett stöd 
från den europeiska regionala utvecklingsfonden.

Saara Hermansson och Johan Sandberg 
McGuinne, besök teatergarderoben och 
klä ut er, dansa, spela, lek. Allt är gratis!

Välkommen till Kulturcentrum för barn 
och unga, Hamnmagasinet, V Strandgatan 
4 i centrala Umeå. Ingång från älvsidan av 
huset.

www.umea.se/kulturcentrum

Foto: Bjørn Leirvik
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SKADE DEN GLADE
Skade den Glade är en fantasifull och akrobatisk berätt-
arteater för för barn som binder ihop samisk historia och 
kultur med det fornnordiska. I nordisk mytologi är Skade 
den skidåkande vinter- och jaktgudinnan. Pjäsen hyllar 
barns lek med fantasi och deras fantastiska förmåga att 
glida mellan olika fiktioner och verkligheter. Spelas av 
HildeMarie Farstad, teater Oland. Från förskoleålder.

Måndag 6/3 kl 14.00, Västerbottens museum 
Biljetter i museets reception från 4 mars.

Tisdag 7/3 kl 14.00, Klossen, Ålidhem 
Biljetter i Klossens reception från 4 mars. Medarr: Studiefrämjandet.

Onsdag 8/3 kl 15.00, Samiska förskolan, Passaren, Bokvägen 5 
Samiska förskolan i Umeå/Ubmeje har öppet hus kl 15.00-17.00 
och visar sitt viste för samiska barn, föräldrar och intresserade.

MINISLÖJD
Tisdag 7 mars kl 13.00-15.00 
Umeå stadsbibliotek, Väven, plan 4

Välkommen till minislöjd med jojk. Kom och lek och Jojka 
i vårt Sagorum tillsammans med Saara Hermansson.

Sedan kan du göra snoddar och nyckelringar i de samiska 
färgerna i Skapa formverkstad.

SYDSAMISKA SAGOR
Lördag 11 mars kl 13.00 
Umeå stadsbibliotek, Väven, plan 4 i Sagorummet

David Kroik läser sagor på sydsamiska för barn från 3 år. Det kostar ingenting 
att vara med och du behöver inte anmäla i förväg.

Håll utkik på www.minabibliotek.se för mer information.

PÅ VÄSTERBOTTENS MUSEUM 
Skapande verkstad för barn
6–12 mars kl 10.00-16.00, Minimus
Slöjd med samiska förtecken. Rekommenderat för barn från 6 år.

Nybakt bröd
4-12 mars kl 10.00-16.00, Bagarstugan
Det traditionellt samiska mjukbrödet gakkhu bakas och finns  till försäljning. 

Dessutom under veckan 6-10 mars
Risfjells Sameslöjd från Vilhelmina visar och säljer äkta samiskt hantverk i Egil-
hallen. Vid friluftmuseet eldar vi vid grillplatsen. Prova på att åka på en kopia 
av världens äldsta skida. Matsäcksrum och WC i Egilhallen.

Sök bland gamla fotografier
8 mars kl 10.00-21.00, Fotoarkivet
Personal på plats svarar på frågor och hjälper till. 

Kliv in i kåtan
8 mars kl 10.00-21.00, Sydsamiska vistet
Smaka kaffe som är kokat över öppet eld. Lassokastning. Guide på plats.

Visning av samiska textilier
8 mars kl 13.00 och 18.00, Textilarkivet
Följ med etnolog Hillevi Wadensten in i museets textilarkiv.  
Samling i receptionen. 

Visning av Rock Art in Sápmi 
8 mars kl 19.00, Rock Art in Sápmi
Hör mer om vårt nordliga kulturarv och om hällkonst. Samling i receptionen. 

SAMISK TEMADAG  
ONSDAG 8 MARS
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FRÅN FÖRTRYCK TILL FÖRSONING  
– Samerna och Svenska kyrkan
Lördag 4 mars kl 16.00-18.00 
Fika, Umeå stadsbibliotek

Föreläsningar och personliga berättelser med utgångs-
punkt i populärutgåvan av vitboken De historiska  
relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna.

”Vitboken synliggör och bekräftar samernas historia och kränkningarnas 
konsekvenser, något som många inte känner till idag. Det är viktigt att kyrkans 
beslutsfattare och medarbetare – och allmänheten – får ta del av dessa samis-
ka erfarenheter. För att kunna bygga upp relationen med det samiska folket 
måste kyrka och stat ta ansvar och återställa det som blivit fel. Det här kan 
vara en bra början.” 

Sylvia Sparrock, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan.

Arr: Svenska kyrkan i Umeå, Såhkie Umeå Sameförening, Vaartoe – Centrum 
för samisk forskning och Umeå Stadsbibliotek.

GUDSTJÄNST
Söndag 5 mars kl 11.00 
Umeå stadskyrka

Medverkande under gudstjänsten är Stiftsadjunkt Birgitta Simma,  
Komminister Inger Lundberg samt Johan Sandberg McGuinne som jojkar.

Kyrkan och samiska kulturella uttryck
Tisdag 7 mars kl 18.30 
Mariakyrkan, Älgvägen 1, Marieberg

Under våren ges möjlighet att fördjupa sig i de olika kapitlen i den nyss släppta 
Vitboken. Först behandlas avsnittet om Kyrkan och de samiska kulturella 
uttrycken. Medverkar gör bland andra skribenten Krister Stoor. 

MÄSSA – Gud min väninna
Onsdag 8 mars kl 19.00 
Umeå stadskyrka

Gud har i alla tider symboliserats både som man och som kvinna. Samisk  
tradition är rik på jojkar och andra hyllningar till gudomlighetens kvinnliga 
sidor. Välkommen till en mässa som präglas av detta och av bilden av Gud  
som den goda väninnan. En perfekt uppvärmning inför kvällens jojkslam.

Medverkande: Christofer Sjödin, (Präst) Lisa Oscarsson, (Organist) Saara  
Hermansson, (Jojk).

LOUISE BÄCKMAN: Samiska kvinnor, gudinnor  
och den kristna missionen
Torsdag 9 mars kl 13.00 
Bio Abelli, Västerbottens museum

Louise Bäckman, professor emerita i religionshistoria, är född i Tärna i Väster-
botten och uppväxt i Vapstens lappby. Som same och kvinna har hon lyckats 
bryta mönster och välja väg i livet i en tid då visteskolor och nomadskolor 
ännu var de enda skolformerna för samerna, och högre utbildning inte ens var 
att tänka på. 

Klivet från visteskolan i Vapstens lappby till professuren vid Stockholms uni-
versitet är en beundransvärd bedrift. Louise avhandling i religionsvetenskap 
handlade om samiska skyddsväsen, sáiva, och även hennes fortsatta forskning 
har särskilt gällt samisk religion. Hon har bl a publicerat studier om nåjder, 
schamaner, om samernas förfäderskult, björnen i samisk tradition och om 
samer och nybyggare. Louise Bäckman har lyft fram samerna i forskningen, 
men också kvinnornas roll i det samiska samhället.

Arr: Institutionen för idé- och samhällsstudier och Såhkie.
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Tisdag 7 mars kl 18.00 
Folkets Bio, Väven

Straight Outta Kautokeino
Rapparen Nils Rune Utsi – också känd som SlinCraze – drömmer om att slå 
igenom. Han har talang och ambitioner, några spelningar, några fans och en 
studio i pojkrummet. Problemet är att han bor i en gudsförgäten byhåla utan-
för Kautokeino, och rappar på samiska, ett språk bara 20 000 människor för-
står. Förutom om sin svåra barndom rappar SlinCraze om det att vara samisk. 
Den urbana rapgenrén kan tyckas vara malplacerad bland renar och koltar på 
Finnmarksvidden, men i realiteten har den samiska kulturen flera likheter med 
de afroamerikanska miljöerna där genrén uppstod – en historia av förtryck, en 
komplicerad kulturell identitet och sociala problem. Jojk och rap är kanske inte 
så olika uttrycksformer när allt kommer omkring?

Vice Magazine har kallat filmen en av 2016 års bästa musikdokumentärer och 
den vann Cinema Scandinavias pris för ”Favorite Scandinavian Doc” 2016.

Norge 2016, 70 min. Norska, engelsk text. Biljetter i Folkets Bios biljettkassa, 
ordinarie pris: 100 kr.                        Medarr: Folkets Bio och Film i Västerbotten.

Nils Rune Utsi närvarar vid visningen!

SAMEBLOD 
Lördag 4 mars kl 19.00 
Folkets Bio, Väven

Visning av Sameblod med regissörsbesök
Elle Marja går på samisk internatskola med sin lillasyster och ska snart ta över 
som renskötare i familjen. Samtidigt drömmer hon om ett annat liv, långt  
borta från bybornas hårda ord och förakt och skolans kadaverdiciplin och 
kolttvång. Allt faller samman efter de rasbiologiska undersökningarna som 
hålls på skolan och Elle Marja bestämmer sig för att lämna allt och bli svensk. 

ARCTIC SUPERSTAR

Visningen sker på Folkets Bio och följs av ett samtal med regissören Amanda 
Kernell och skådespelaren Maj Doris Rimpi. Moderator från Vaartoe. Filmen 
visas i samarbete med Film i Västerbotten, Folkets Bio Umeå och temahelgen 
”I kvinnlig regi”. 

Fira premiären av Sameblod med en helkväll med musik och mingel! 

Biljetter i Folkets Bios biljettkassa, plan 4 i Väven samt på www.folketsbiou-
mea.se . Ordinarie pris: 100 kr. Pensionär/student/arbetslös/ungdom: 80 kr. 

Filmen visas även på SF Bio från och med 3 mars: www.sf.se
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KVINNOFRUKOST
Onsdag 8 mars kl 9.00-10.30 
Tráhppie, Helena Elisabeths väg 4, Gammlia

Medverkande meddelas senare. 

MIDDAG PÅ SÄVARGÅRDEN
Torsdag 9 mars kl 17-20.00 
Restaurang Sävargården, Gammlia

En 3-rätters middag på Sävargården med  
samiska inslag. Vi serverar en meny inspirerad 
av fjäll, sjö och skog med influenser från  
samerna och deras matkultur.

Pris för 3 rätter 435 kr.  
Krister Stoor jojkar och berättar.

Boka på www.savargarden.se eller via telefon.

JAG ÄR SKANDINAVIA
Söndag 5 mars kl 16.00 
Tráhppie, Helena Elisabeths väg 4, Gammlia

I Jag är Skandinavia berättar systrarna 
Laponiae om samiska kvinnor från oli-
ka epoker i vår tidigare historia, deras 
försök att få regenter, biskopar och 
resten av den dåvarande samtiden att 
förstå deras gärning och strävan.

Föreställningen ställer frågor kring 
kulturell identitet och söker historis-
ka samband mellan de samiska och 
de nordiska folken. Handlingen tar 
avstamp i Åsele lappmark, år 1389 
då Margareta, Helgonet från Lapp-
marken, började sin färd på skidor till 
Uppsala för att uppsöka ärkebiskopen 
och senare hamnade hos sin namne 
Drottning Margareta i Lund.

Andra personligheter som skildras är 
Maria Magdalena Mathsdotter, som 
gjorde en liknande resa på 1800-talet 
och Långa Lappflickan som var känd 
i hela Europa. Dessa historier vävs 
samman med myten om vintergudin-
nan Skade.

Medverkande är HildeMarie Farstad, 
SiljeHelene Farstad och Cariola Ros-
dotter Eriksson. Teater Oland.

Fri entré, i mån av plats.

Arr: Såhkie Umeå sameförening, Umeå teaterförening.

#DigiGiella17
Måndag 6 mars kl 9.00-16.00 
HUMlab-X, Konstnärligt Campus, Umeå universitet

För andra året i rad anordnar Samiskt språkcentrum en konferens för att bely-
sa hur den digitala tekniken kan bevara och utveckla de samiska språken.

Hur ska vi få de samiska språken att bli en del av vardagen? Hur kan den digi-
tala tekniken hjälpa till att utveckla och främja språken? Programmet består 
av inspirerande föreläsningar, diskussioner och workshops och kommer att 
sändas live. 

Arr: Sametinget, HUMlab-X och Institutionen för Språkstudier vid Umeå uni-
versitet, Umeå kommun samt SSR – Svenska Samernas Riksförbund.
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KALENDARIUM 
Alla dagar: 
Tráhppie på Gammlia öppet alla dagar kl 11.00-16.00.
Utställning på Lilla Galleriet (sid 4) och på Stadsbiblioteket kl 13-15 (sid 29).

lördag 4 mars
10-16 Gáhkku, Bagarstugan ............................................................................................ 8 
12-15 Vernissage, Lilla Galleriet ...................................................................................... 4
12.00 Skapande lördag, Hamnmagazinet ....................................................................... 6
15.00 Barnteater: Plupp, Vävenscenen .......................................................................... 6
16.00 Från förtryck till försoning, kafé Fika, Väven ..................................................... 10
19.00 Film och mingel: Sameblod, Folkets Bio, Väven ................................................. 12

söndag 5 mars
10-16 Gáhkkubakning, Bagarstugan ............................................................................... 8
11.00 Gudstjänst, Umeå stadskyrka ............................................................................. 10
13.00 Samisk poesi, Umeå stadsbibliotek, Väven ........................................................ 24
13.00 Invigning, Tráhppie, Gammlia ............................................................................... 5
14.00 Vernissage och boksläpp: Riepie art, Tráhppie .................................................... 5
16.00 Teater: Jag är Skandinavia, Tráhppie .................................................................. 15

måndag 6 mars
09-16 Språkkonferens: #DigiGiella17, HUMlab-X, Konstnärligt campus...................... 14
10-16 Skapande verkstad för barn, Minimus, Västerbottens museum ......................... 8
10-16 Gáhkkubakning, Bagarstugan ............................................................................... 8
14.00 Barnteater: Skade den glade, Västerbottens museum ........................................ 9

tisdag 7 mars
10-16 Skapande verkstad för barn, Minimus, Västerbottens museum ......................... 8
10-16 Gáhkkubakning, Bagarstugan ............................................................................... 8
12-16 Renens betydelse i ett föränderligt klimat, Västerbottens museum ................. 22
12.10 Lunchkonsert: Rapparen SlinCraze, Ljusgården, Umeå universitet ................... 27
13.00 Minislöjd, Umeå stadsbibliotek, Väven ................................................................ 9
14.00 Barnteater: Skade den glade, Klossen, Ålidhem .................................................. 9
18.00 Film: Arctic Superstar, Folkets Bio, Väven .......................................................... 13
18.30 Kyrkan och samiska kulturella uttryck, Mariakyrkan ......................................... 10
18.30 Författarbesök: Ann-Helén Laestadius, Bokcafé Pilgatan ................................. 24
18.30 A Crash course in Saami History, Bildmuseet ..................................................... 26
18.30 Hälsa i Sápmi, Folkuniversitetets aula ................................................................ 28

onsdag 8 mars
09.00 Kvinnofrukost, Tráhppie ..................................................................................... 14
10-16 Skapande verkstad för barn, Minimus, Västerbottens museum ......................... 8
10-16 Gáhkkubakning, Bagarstugan ............................................................................... 8
10-21 Sök bland gamla fotografier, Västerbottens museum ......................................... 8

10-21 Kliv in i kåtan, Västerbottens museum ................................................................. 8
11-16 Lars Thomasson symposiet, Västerbottens museum ........................................ 27
12.00 Författarbesök: Ann-Helén Laestadius, Alva Kultur .......................................... 24 
13+18 Visning an samiska textilier .................................................................................. 8
15.00 Barnteater: Skade den glade, Samiska förskolan, Teg ......................................... 9
15-17 Öppet Hus på Samiska förskolan, Teg ................................................................ 21
19.00 Visning av Rock Art in Sápmi, Västerbottens museum ........................................ 8
19.00 Mässa – Gud min vännina, Umeå stadskyrka ..................................................... 11
20.30 JojkSlam, Hanna Nutti, DJ Hálgu, Gotthards krog............................................... 25

torsdag 9 mars
10-16 Skapande verkstad för barn, Minimus, Västerbottens museum ......................... 8
10-16 Gáhkkubakning, Bagarstugan ............................................................................... 8
10.16 Samisk jämställdhet och normer ........................................................................ 28
12-16 Seminariedag: Fascinerande växter, SLU ........................................................... 22
13.00 Föreläsning: Louise Bäckman, Västerbottens museum ..................................... 11
17-18 Radiosamtal Sametingsvalet, Tráhppie .............................................................. 21
17.00 Middag på Sävargården, Gammlia ..................................................................... 14
19.00 Samisk MusikQuiz, Pipes of Scotland ................................................................. 21

fredag 10 mars
10-16 Skapande verkstad för barn, Minimus, Västerbottens museum ......................... 8
10-16 Gáhkkubakning, Bagarstugan ............................................................................... 8
13-16 Seminarium: Turism och urfolk, Humansthuset, Umeå universitet .................. 29
19.00 Teater: Co2lonial Nation, Vävenscenen .............................................................. 18
20.30 Motståndets betesmarker, Kafé Fika, Väven ..................................................... 18
21.30 Konsert: Maxida Märak, Vävenscenen ............................................................... 20

lördag 11 mars
09.30 Teaterfrukost, Tráhppie ...................................................................................... 19
10-16 Skapande verkstad för barn, Minimus, Västerbottens museum ......................... 8
10-16 Gáhkkubakning, Bagarstugan ............................................................................... 8
13.00 Sydsamiska sagor, Umeå stadsbibliotek, Väven ................................................... 9
15.00 Indigenous Films and Diskussion, Folkets Bio, Väven ........................................ 26
20.00 Konsert: Marja Mortensson, Katarina Barruk, Tráhppie ................................... 23

söndag 12 mars
10-16 Skapande verkstad för barn, Minimus, Västerbottens museum ......................... 8
10-16 Gáhkkubakning, Bagarstugan ............................................................................... 8
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MOTSTÅNDETS BETESMARKER
Fredag 10 mars ca kl 20.30-21.30 
Väven, Kaféet Fika!

Efter teaterföreställningen och före Maxida Märaks konsert blir det dekoloni-
alt mingel med jojkaren och musikern Pávva Pittja. Förfriskningar och mingel 
med Pávvas helande buller och vassa tunga.

TEATERFRUKOST
Lördag 11 mars kl 9.30 
Tráhppie, Helena Elisabeths väg 4, Gammlia

Jon Petter Stoor, psykolog och doktorand, föreläser omkring sin rapport 
Kunskapssammanställning om samers psykosociala ohälsa och funderar 
över vad begreppet terapeutisk aktivism som ett sätt att förstå hur frus-
tration över de problem rapporten belyser, visar sig i samisk aktivistisk 
konst och kultur. Vid samma tillfälle förs ett samtal som ett sätt att lyfta 
demokratiskt helande där besökarna inbjuds att samtala kring dessa 
teman. Moderator: Åsa Virdi Kroik. Arr: Giron Sámi Teáhter.

Samtalen sker med koppling till, men fristående från, föreställningen 
CO2lonialNATION.

CO
2
lonialNATION 

En fiktiv sannings- och försoningskommission
Fredag 10 mars kl 19.00 
Vävenscenen, Västra Strandgatan 8 

CO2lonialNATION är en fiktiv sannings- och försoningskommission, som tar upp 
relationerna mellan Finland, Sverige, Norge, Ryssland och det samiska folket. 
CO2lonialNATION handlar även om relationerna samer emellan. Om avslitna 
band. Om brustet ansvar. Om krossade allianser. Om stympade sinnen. Om hur 
en nedbruten människa bryter ner en annan, generation efter generation. Hur 
kan en nedbruten människa hjälpa en annan att läka för kommande generatio-
ner?

Vad är kolonisering? Kan jag någonsin förklara det, dela mina koloniserade 
tankegångar till någon utanför liknande historia, på ett övergripande sätt? Vad 
har hänt? Vad sker ännu? Hur ska andra kunna förstå vad vi talar om, vad det 
innebär att vara oss? Hur kan en koloniserad nation bryta sig loss från sina 
kolonisatörer? CO2lonialNATION använder metoder från dokumentär teater 
och ställer fler frågor än ger svar och stimulerar till vägar framåt.

Giron Sámi Teáhter. Längd ca 90 min. Manus och regi: Pauliina Feodoroff.  
Medverkande: Elina Israelsson, Mio Negga och Sarakka Gaup. 

Biljettpris: 90-180 kr. Biljettcentrum.com, 0771-47 70 70.

Arr: Umeå Teaterförening
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MAXIDA
Fredag 10 mars kl 21.30 
Vävenscenen, Västra Strandgatan 8

Det finns många lager av Maxida Märak; 
artist, musikproducent, skådespelare 
och människorättsaktivist. Endast 27 år 
gammal har hon redan en mångfacette-
rad bakgrund där hon bland annat skrivit 
musik och medverkat i Dramaten- 
föreställningen Den e vi, Martina Haags 
film Glada hälsningar från Missångerträsk 
och Sveriges Radios radioteater Dagbok 
från Gállok. Förra sommaren fick svenska 
folket lära känna hennes historia i Som-
mar i P1 och i höst är hon dubbelt aktuell 
med debut EP och huvudrollsinnehavare i 
SVT-serien Midnattssol.

Den förenande tråden genom allt hon har 
tagit för sig är stoltheten över det samis-
ka ursprunget. I hennes musikskapande 
blandar Maxida Märak elektroniskt med 
jojk och rap, där hon integrerar Sápmis 
och Sveriges popkulturer på ett unikt 
sätt.

Biljetter: 150 kr.  
Biljettcentrum.com, 0771-47 70 70.

Arr: Såhkie och Umeå teaterförening.

RADIOSAMTAL OM SAMETINGET
Torsdag 9 mars kl 17.00-18.00  
Tráhppie, Helena Elisabeths väg 4, Gammlia

SR Sameradion och SVT Sápmi bjuder in väljare och andra  
intresserade för ett direktsänt samtal om Sametingsvalet.

Vilka frågor blir viktiga i årets valrörelse?  
Vad vill du som väljare att media ska ta upp?

Här kan du som väljare sätta mediaagendan inför valet den 21 maj.

ÖPPET HUS PÅ SAMISKA FÖRSKOLAN
Onsdag 8 mars kl 15.00-17.00 
Samiska förskolan, Passaren, Bokvägen 5, Teg

Samiska förskolan i Umeå/Ubmeje har Öppet Hus och visar sitt viste för  
samiska barn, föräldrar och intresserade. Teaterföreställning kl 15.00.

SAMISK MUSIKQUIZ PÅ PIPES
Torsdag 9 mars kl 19.00-20.00 
Pipes of Scotland, V Norrlandsgatan 17

Nu har du chansen att testa hur dina kunskaper om samisk musik står sig i  
konkurrensen! Ett lättsamt och trevligt Popquiz av den samiska musikjournalis-
ten och bloggaren Marica Blind.

Varför inte börja kvällen med att äta något gott, pubmenyn har mycket att 
välja på! Mat serveras från kl 17.00.

Eller boka bord på Restaurang Angelini och kom in i puben sen.  
Telefon 090-17 14 85, www.angelini.se.

Ungdomsstipendium
Ubmejen Biejviehs ungdomsstipendium 
delas ut i anslutning till konserten. 
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MARJA HELENA FJELLHEIM MORTENSSON 
& KATARINA BARRUK med band
Lördag 11 mars kl 20.00 
Tráhppie, Helena Elisabeths väg 4, Gammlia

Foto: Jörn Kristensen

FASCINERANDE VÄXTER  
– seminariedag om växtforskning i Umeå
Torsdag 9 mars kl  12.00-16.00 
Statens Lantbrukuniversitet, P-O Bäckströms sal

Forskare från Umeå Plant Science Center – Umeå universitet och SLU – berät-
tar om sin forskning. Populärvetenskapliga föredrag i huvudsak på svenska. 
Mer information: www.umu.se/ur-samtiden  Alla är välkomna!

RENENS BETYDELSE I ETT FÖRÄNDERLIGT KLIMAT
Tisdag 7 mars kl 12.00-16.00 
Västerbottens museum, Bio Abelli

Klimatförändringen i Norra Fennoskandia 
Johan Olofsson

Renens betydelse för vegetationssammansättning 
Maja Sundqvist

Albedo och kol under renarnas påverkan 
Johan Olofsson

Renskötarnas observationer av förbuskningen i tundran 
Tim Horstkotte

Vindkraft och rennäring - What does wind power mean for reindeer herding?  
Laura Niessen (på engelska)

Renen och rennäringen som leverantör av ekosystemtjänster – vilka krav 
behövs det i framtiden för att stödja den? Tim Horstkotte

En kvinnlig renskötares vardag 
Anna-Marja Kaddik

Arr Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet.

Finalen på årets Ubmejen Biejvieh 
blir en intim konsert med de två 
främsta kvinnliga rösterna i Sápmi 
idag; Marja Mortensson och Katarina 
Barruk. Båda djupt rotade i samisk 
musiktradition och med ett eget ut-
tryck. Marja har i dagarna släppt en 
singel från sitt kommande album och 
Katarinas hyllade debutskiva kom för 
drygt ett år sedan. Med på scenen 
har de musikerna Daniel Herskedal, 
Espen Berg och Stian Lundberg. 

Biljetter 150 kr säljs på Tráhppie från 
5 mars.
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TIO ÖVER ETT
Ann-Helén Laestadius presenterar sin bok 
”Tio över ett”. Boken belönades med   
Augustpriset i Barn- och ungdomsklassen.

Kiruna, staden som ska flyttas, gruv-
sprängningar på natten och Maja med en 
konstant rädsla för att tillvaron ska rämna. 

Maja kan inte sova. Hon vill, men hon kan  
inte. Varje natt ställer hon klockan på tio över ett. Vem ska annars väcka mam-
ma, pappa och lillasyster när huset rasar ner i gruvhålet? Under sängen har 
hon en väska med ombyten, ficklampa och andra viktiga saker. Om de måste 
fly, hals över huvud.

Tisdag 7 mars kl 18.30 
Bokcafé Pilgatan

Entré 40 kr/20 kr. Medarr ABF.

Onsdag 8 mars kl 12 00 
Alva kultur, Norrlands universitetssjukhus

Författarbesök av Ann-Helén Laestadius. Fri entré.

PS POESIIJA SÁPMI
Söndag 5 mars kl 13.00 
Umeå stadsbibliotek, Upplev multisal plan 4

Uppläsningar av dikt och litteratur från de olika samiska språken. Bland andra 
medverkar Anne Wuolab, ordförande i Bágo skribent- och författarförening. 
Bágo har som målsättning att stärka och utveckla samisk litteratur.

Foto: Stefan Tell

JOJKSLAM
Onsdag 8 mars kl 20.30 
Gotthards krog, Storgatan 46

Samisk clubkväll som inleds med att 
Hanna Nutti värmer upp publiken.
Hennes första singlar ”Hold me like 
I’m her” och ”Fool”, producerade av 
Tobias Fröberg, har släppts under 
hösten. 

Därefter en omöjlig och lekfull 
tävling i framförandet av jojk med 
influenser från Poetry Slam. Alla 
kan vara med och publiken utser en 
vinnare. Folkligt, festligt och fullsatt 
brukar vara kännetecknet för denna 
kväll!

DJ Hálgu kokar en het musikalisk 
brygd i baren!
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SOVEREIGNTY, SPIRITUALITY, LAND AND LANGUAGE:  
Highlights from the Native Crossroads Film Festival 
Lördag 11 mars kl 15.00-16.30 
Folkets Bio, Väven

Dr Joshua B. Nelson will screen a couple of Sámi, 
Cherokee, Navajo shorts. These films speak be-
autifully, humorously, and poignantly to a few key 
topics. Dr Nelson will discuss Indigenous spiritual 
connections with land, the challenges and rewards 
of interacting with the mainstream, and contempo-
rary cultural expression. 

Dr. Joshua B. Nelson, Cherokee, is Director of the Film and Media Studies 
Program, where he teaches American Indian literature and film. He is also the 
lead organizer of the Native Crossroads Film Festival and Symposium.

Arr: Vaartoe - Centrum för samisk forskning, US Embassy, Såhkie, University of 
Oklahoma och Folkets Bio.

A Crash course in Saami History
Tisdag 7 mars kl 18.30 
Bildmuseet, Flexhallen, plan 0 

Oi, you. Yes, you. What do you really know about the colonised place we’re 
currently in? If a Saami doesn’t have reindeer, does he really exist? Saepmie, 
the land of the Saami, is still a colonised nation, and the majority of all Swedes 
know precious little about their indigenous people or Sweden’s dark, colonial 
heritage.

Tonight’s lecture is a fast-paced crash course in Saami history, focusing on 
both historic as well as contemporary human rights abuses carried out by the 
Swedish state. The evening will be spent looking at everything from race bio-
logy and language loss, to current indigenous resistance movements, both in 
Saepmie and abroad. The evening gives you a basic understanding of decolo-
nisation, and highlights the importance of art and music as tools to challenge 
colonialism.

LARS THOMASSON SYMPOSIET  
Förmödrar och förebilder - Kvinnor som går före

Onsdag 8 mars kl 11.00-16.30 
Bio Abelli, Västerbottens museum

Kvinnors roll i Sápmi har länge varit, och är fortfarande, viktig för den samiska 
kulturens utveckling och fortlevnad. Med Elsa Laula och Karin Stenberg som 
några av de viktigaste förgrundsfigurerna har kvinnor i Sápmi på olika sätt 
banat väg för nya idéer, engagerat sig politiskt och drivit rättighetsfrågor till 
förmån för samisk kultur, politik och samhälle. Vid årets Lars Thomasson sym-
posium uppmärksammar vi kvinnor som på ett eller annat sätt gått före, varit 
förebilder och drivit egen eller andras kamp för ett bättre samhälle och liv. 
Symposiet är öppet för allmänheten och erbjuder en rad olika föredrag med 
historiska och nutida fokus på urfolkskvinnors erfarenheter och engagemang i 
samhälle, forskning, kultur och politik.

Inbjudna talare är:  Monica Burman, Juridiskt forum, Umeå universitet och 
Maria Scheffer Lindgren, Karlstads universitet; Lis-Mari Hjortfors, Vaartoe, 
Umeå universitet; Robert Innes, Department of Native Studies, University of 
Saskatchewan; Anne Wuolab, språklärare Lycksele; May-Britt Öhman Tuohea 
Rim, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet; Krister Stoor, Språkstu-
dier, Umeå universitet; Carmen Blanco Valer, urfolk- och globalrättviseaktivist.

KULTUR PÅ CAMPUS
Tisdag 7 mars kl 12.10 
Ljusgården, Umeå universitet

Lunchkonsert med den samiske  
rapparen SlinCraze.

Porträtterad i kvällens musikdoku-
mentär Arctic Superstar kl 18.00  
på Folkets Bio. Se sidan 13.

Arr: Kultur på campus.
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HÄLSA I SÁPMI
Tisdag 7 mars kl 18.30-19.30 
Folkuniversitetets aula, Nygatan 43

Föreläsningen ger en kortare historisk överblick 
kring den samiska folkhälsoforskningen för att 
sedan diskutera några av de utmaningar som 
urfolkshälsoforskningen står inför idag.

Per Axelsson leder ett projekt “Kolonisation och Urfolkshälsa” där han genom 
kvalitativa och kvantitativa undersökningar skapar en förståelse för hur 
kolonisationen förändrat hälsoutfallet för urfolk och icke-urfolk i Sverige, Nya 
Zealand och Australien från 1800-tal till 2000. Per Axelsson är docent vid Vaar-
toe-Centrum för Samisk forskning och vid Institutionen för Idé och Samhälls-
studier. I samarbete med Folkuniversitetet.

Fritt inträde. Begränsat antal platser.

VÄGVAL – Turism och urfolk i Norden 
Fredag 10 mars kl 13.00-16.00 
Humanisthuset, Hörsal E

Relationen mellan urfolk och turism – ett hot eller en möj-
lighet för urfolk? Urfolk är attraktiva och spännande inte 
minst för utländska turister vilket har lett till att urfolks- 
kultur ofta har lagts tillrätta som turistattraktion. Samti-
digt är det inte oproblematiskt att bli en turistattraktion,  
i synnerhet om man är det mot sin vilja. 

Nu tillgängliggörs den pågående forskningen om samisk 
turism till en bredare allmänhet.  Samtidigt uppmärksammas publiceringen av 
boken Tourism and Indigeneity in the Arctic under våren 2017.

Arr: Forskningsprojektet Från renskötare till turismentreprenör, som genom-
förs vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet.

Språk: Skandinaviska och engelska.

SAMISK JÄMSTÄLLDHET OCH NORMER 
Torsdag 9 mars kl 10.00-16.00

Samisk jämställdhet och normer. En spännande dag där vi tillsammans  
utforskar vad samisk jämställdhet kan vara. Max antal platser: 30. 
Anmälan sker på www.sapmi.se/anmalan. Lokal meddelas vid anmälan.

Sáminuorra - Vi företräder samiska ungdomar i Sverige och Sápmi, skapar 
mötesplatser och driver projekt som syftar till att förbättra livsvillkoren för 
unga samer.

Ovttas är är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktas mot samiskt närings-
liv. Projektägare är Sámiid Riikkasearvi och Ovttas finansieras av Europeiska 
socialfonden, Länsstyrelsen Norrbotten och region Västerbotten.

RESAN TILL TRÅANTE
Lördag 4 - söndag 12 mars kl 13.00-15.00 
Kommunhörnan i Stadsbiblioteket, Väven

Såhkie Ubmeje - Umeå Sameförenings äldregrupp visar bilder och berättar i en 
utställning om resan till Tråante (Trondheim) 6-9 februari. 
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TACK TILL ALLA MEDARRANGÖRER...

Alva Kultur
Bágo
Bilda Nord
Bildmuseet
Bokcafé Pilgatan
Film i Västerbotten
Folkets Bio
Folkuniversitetet
Giron Sámi Teáhter
Gotthards Krog
Kompetenscentrum för 
flerspråkighet
Kulturhuset Klossen/ 
Studiefrämjandet
Lilla Galleriet
Native Crossroads Film Festival 
Sameradion
Sametinget
Sáminuorra
Samiskt kyrkoliv i Luleå stift 

Studieförbundet Vuxenskolan
Svenska Samernas Riksförbund 
Sveriges Lantbruksuniversitet
Svenska kyrkan
Umeå kommun 
- Kulturcentrum för barn och unga  
- Umeå kultur  
- Umeå stadsbibliotek
Umeå Teaterförening 
Umeå universitet  
- EMG 
- Geografi och ekonomisk historia 
- HUMlab-X 
- Språkstudier 
- Idé- och lärdomshistoria 
- Kultur på Campus
US Ambassy
University of Oklahoma
Vaartoe - Centrum för samisk  
forskning
Väven

ARRANGÖRER

FINANSIÄRER

Mer information: www.svenska- 
kyrkan.se/samiska-kyrkodagar

samiska kyrkodagar 
16–18 juni • Árviesjávrrie/Arvidsjaur 

tre händelserika dagar med det 
samiska kyrkolivet i centrum 
Samiska kyrkodagar: Livets källa – Livets vatten

Sámien gïrkkuobiejvieh: Ielliemen tjáhtsie – Ielliemen ája
Saamelaiset kirkkopäivät: Elämän lähde – Elämän vesi
Sääʹm ceerkavpeeiʹv: Jieʹllem käivv  – Jieʹllem čääʹcc

Säämi kirkkopeeivih: Eellim käldee - Eellim čääci
Sámi girkobeaivvit: Eallima ája - Eallima čáhči
Sáme girkkobiejve: Iellema ája – Iellema tjáhtje

Sáme girrkobiejve: Viessoma ája – Viessoma tjáhtse
Saemien gärhkoebiejjieh: Jielije gaaltjie – Jielemen tjaetsie



www.samiskaveckan.se

VÄLKOMMEN TILL TRÁHPPIE  
det samiska kulturhuset!

Här finns
• kafé med hembakt, traditionella samiska specialiteter och kokkaffe
• butik med samiskt hantverk, musik, litteratur och fryst renkött
• galleri med samisk konst och konsthantverk

Dessutom
• fri wifi 
• smartboard med information om samisk kultur och språkövningar
• lekhörna för barnen. Vid soffan sprakar elden inbjudande...

Tráhppie finns vid Västerbottens museum på Gammlia.
Buerie båeteme! Välkommen!

Öppet alla dagar kl 11.00-16.00. 
Morgon- och kvällsöppet: Se program.


