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SÅHKIE
Såhkie som i fjol 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 tjugonde gången.

Bli medlem, pg 80 65 71-6. Enskild 100 kr, familj 200 kr, stöd 100 kr,  
student 75 kr. Mer info på www.sahkie.se, e-post info@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 BAR (dagens bästa pris). Ange 
bokningskod ”Sameveckan 2019” via mail till aveny.bokning@profilhotels.se 
eller via telefon 090-13 41 00.

Gruppbokning?
Maila ert antal och boendedatum till samiskaveckan@asmevent.se för hotell- 
och prisförslag. Det går även bra att ringa direkt till Tina Jonsson på ASM Event 
på 073 - 817 89 28.

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

UBMEJEN BIEJVIEH GÜKTTELUHKKIE JÁBIEH  
– LÏHKKUO BEJVIJGUJMIE!
2019 är ett jubileumsår, som de senaste åren i Sápmi. Ubmejen Biejvieh – 
Samisk vecka firar 20 år. Det samiska aktörskapet är och förblir centralt i 
Ubmejen Biejvieh med mål om synliggörande av och erkännande till, det 
samiska samhället och den samiska kulturen. 20-årsjubiléet firas med en 
mängd arrangemang. I centrum står det Kulturpolitiska Toppmötet, Kulruv-
rran ájjagiste, om kulturens villkor och framtidens kulturpolitik i Sápmi med 
deltagande av flera internationella urfolksexperter. Kultursektorn i Sapmi är 
allvarligt underfinansierad och står på bräcklig grund huvudsakligen beroende 
på otillräckligt statligt stöd. Sverige får återkommande svidande internationell 
kritik för behandlingen av sitt eget urfolk. Främst handlar kritiken om att stärka 
möjligheterna för urfolket samerna att behålla och utveckla sin kultur på sina 
traditionella landområden, att delta i meningsfulla och effektiva beslutspro-
cesser på lokal, regional och nationell nivå och tillgodose samers inflytande 
när beslut tas som påverkar dem. Kritiken pekar tydligt också på behovet av 
specifik lagstiftning, exempelvis ILO169, för att skydda samers rättigheter. 
Såhkie har därför tagit initiativet, i samarbete med Gíron Sámi Téahter, till ett 
toppmöte med målet att belysa, vaska fram och skapa en strategisk långsiktig 
riktning för samisk kulturpolitik i Sápmi, som en del av urfolken i världen. 

Ubmejen Biejvieh intar Rådhustorget under hela veckan med jättekåtor, en 
central mötesplats med restaurang, där en mängd aktiviteter utspelas inklusi-
ve det viktiga toppmötet. I årets program finns återigen många aktiviteter för 
barn och unga inklusive samemästerskapen i innebandy vilket gör att många 
unga samer, den samiska framtiden, gästar Ubmeje. 

Vi får uppleva samiska teaterns storsatsning Cirkel av Aska, en exklusiv 
Jubileumskonsert med framträdande samiska artister i samarbete med 
Norrlandsoperan, stjärnskottet Ella Marie Hætta Isaksen med bandet ISÀK, 
Maj-Doris Rimpis utställning på Tráhppie och Lars Thomasson-symposiet med 
temat Konst är politik. Plus mycket mer, inklusive många fördjupande inslag 
och samtal.    

Såhkie - Ubmejen samien seäbbrie har genom UB 2019 skapat ett brett 
innehåll med något för alla. 2019 är också FNs år för urfolksspråk. Missa inte 
invigningen på Rådhustorget som inleder veckan där vi utlovar något extra 
intressant.

Gijjtuo/Tack till alla medarrangörer och medverkande som gör detta möjligt!

Ubmejen Biejvieh 2019 kan börja. Dellie maa! 
Michael Lindblad, ordförande i Såhkie

Framsida: ISÁK, d v s Ella Marie Hætta Isaksen, 
Daniel Eriksen och Aleksander Kostopoulos.  
Fotograf: Mads Suhr Pettersen.

Layout: Kristin Stenmark
stenmark.kristin@gmail.com
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INVIGNING
Lördag 2 mars kl 15.00 
Rådhustorget

Såhkies ordförande Michael 
Lindblad inviger Ubmejen Biejvieh 
– Samiska veckan i Umeå.

Utdelning av Såhkies Hederspris

Den samiska dansaren och koreo- 
grafen Liv Airas animalistiska 
rörelser möter jojkartisten Nina 
Nordvall Vahlbergs toner i duetten 
Ságnadit, att smälta.

JÄTTETÄLTKÅTOR PÅ  
RÅDHUSTORGET
Ubmejen Biejvieh har skapat en mångkulturell mötesplats som finns där under 
hela veckan. Under Samiska veckan finns en stor lávvu uppställd på Rådhus-
torget i centrala Umeå med plats för försäljning, utställning och en scen för 
arrangemang av olika slag. Välkomna att besöka oss, äta, samtala och bidra till 
en bättre framtid för samisk kultur.

TACK! och Sydön står för mat och dryck
Passa på att äta lunch tillsammans med vänner och familj i en underbar miljö 
med samiskt tema. Lunchservering måndag - lördag kl 11.00-14.00. Välj mellan 
två samiskt inspirerande rätter varav en är vegetarisk. Från klockan 16.00 
kommer kvällens a la carte meny och bar att vara tillgänglig.

Mjukslöjd och manlighetssnack
Torsdag 7 mars kl 14.00-17.00. Se sidan 20.

Biebmoráidu - den rullande matrajden
Fredag - lördag 8-9 mars. Mer information på sidan 30.

En ny ABC-bok
Vi tillverkar en samisk ABC-bok fredag 8 mars kl 11.00-15.00. Se sidan 14.

Tenorer från Sardinien
Lördag 9 mars kl 15.00.  
Mer information på sidan 24.

JOJKSLAM!
Torsdag 7 mars ca kl 21.30

Upplev en rolig kväll där vad som helst kan 
hända! Vår alldeles egna fusion av Jojk och 
Poetry Slam. Folkligt, festligt och fullsatt.

DJ: ARTICLE 3
Fredag 8 mars kväll

Indigenous peoples have 
the right to self-deter-
mination on the dance-
floor. By virtue of that 
right they freely exercise 
their own moves and the 
yoikhand acceleration, 
and freely decide their 
blinglevel, dancepartner 
and guksicontent.

Article 3 consists of Christina Hætta, Sunna Nousuniemi and Anne Henriette 
Nilut. They play Sami and indigenous music from all over the world.
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JIEDNA - Tidens röst
Vernissage söndag 3 mars kl 14.00 
Tráhppie, Helena Elisabeths väg 4, Gammlia

Maj-Doris Rimpi har arbetat yrkesmässigt med sitt bildskapande sedan 1970 
och varit en förgrundsgestalt för såväl traditionellt samiskt hantverk i kläde 
och skinn. Hon betraktas som banbrytande i sitt bildskapande, med rötter i 
samisk mytologi och tradition. 
I samband med vernissagen kommer Den Samiska Minnesfonden att dela ut 
sitt stipendium.

VÁRJALEADDJI EALLIN  
 - Samisk konst och design

Vernissage lördag 2 mars kl 12.00-15.00 
Lilla Galleriet, Kungsgatan 34

I år visar Lilla Galleriet tre duktiga konstnärer vars 
rötter i och influenser av den samiska traditionens 

levnadsätt och historia format deras egna uttryck 
inom måleri och hantverk. 

INGA-WIKTORIA PÅVE - måleri - är uppvuxen i 
Lannavaara, en liten by i Kiruna kommun. Djupt 
rotad i den samiska kulturen har hennes inspira-

tion för skapande, formgivning och färg vuxit fram.

CAROLA SKUM  
- silver och rot - är född 

och uppvuxen i Gällivare, 
numera boende i Övre Soppero. Har hela livet 
varit intresserad av och arbetat med traditionell 
duodji.

KATARINA SPIK SKUM - tenn och rot - presen-
terar sig som en ”riktig urJokkmokkare” som 
alltid bott i Jokkmokk. Hon har haft duodje som 
sitt främsta intresse hela livet och arbetar både 
med traditionell och nyskapande duodje.

Utställningen pågår t o m 26 mars.

Öppet lördag 2 mars kl l2-15, söndag 3 mars  
kl 12-15. Måndag stängt, tisdag-torsdag 10-18, 
fredag 10-17, lördag 11-14, söndag stängt. Maj-Doris om livet och konsten

Måndag 4 mars kl 12.00 
Alva Kultur, Universitetssjukhuset

Maj-Doris Rimpi är på senare tid mest känd för sin 
hyllade roll i Sameblod. Här berättar hon om sin långa 
erfarenhet som konstnär och samiskt kulturarbete.
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Hemma hos Plupp
1 februari - 17 mars 
Västerbottens museum

I en miljö inspirerad av den norr- 
ländska naturen kan barnen gå in 
och ta del av Plupps värld, leka i 
kåtan, åka flotte på floden och möta 
de olika djuren.

Plupp, ett dansäventyr 
för hela familjen
Fredag 8 mars kl 11.00 och 13.00 
Västerbottens museum

Plupp är en osynling som bor på 
fjället tillsammans med alla djuren. 
Plupp bjuder in betraktaren i sin  
magiska värld och en liten bit in i 
sagan involveras barnen i publiken. 

Barnen får skutta, smyga, känna och dansa. Det blir spännande och roligt!  
Begränsat antal platser, kostnadsfria platsbiljetter finns att hämta i receptio-
nen från och med måndagen den 4 mars.

HÄLSA PÅ I PLUPPS VÄRLDVÄSTERBOTTENS MUSEUM 

Museet öppet 
måndag - fredag kl 10.00-17.00 
onsdag kl 10.00-21.00 
helg kl 11.00-17.00

MJANDASJRITUALEN
Onsdag 6 mars kl 20.30 
Västerbottens museum, trappan i foajén

Ola Stinnerbom tar oss med i en samisk ritual om 
Mjandasjälven, den Blodiga Älven och Passagen 
mellan vår värld och Mjandasjvärlden. För att färdas 
mellan dessa världar tar man hjälp av den samiska 
treenigheten, dansen, trumman och jojken.

Skapandeverkstad för barn
Måndag-fredag kl 10.00-17.00, Minimus

Slöjd med samiska förtecken på onsdag.  
Rekommenderat för barn från 6 år.

Samiska visten
Onsdag 6 mars kl 10.00-17.00

Öppet i de samiska vistena med lassokastning.  
Prova även på att åka världens äldsta skida.

Spela gamla samiska brädspel
Onsdag 6 mars kl 18.00, hall 1 

Visste du att samerna har en unik brädspelstradition? Mikkel Berg-Nordlie, 
historiker från Oslo, redogör för olika typer av samiska brädspel och deras 
bakgrund. Var de kommer ifrån, vad som kännetecknar dem och varför de höll 
på att bli bortglömda.

Mikkel har rest Norge runt för att sprida kunskap om spelen och har nu kom-
mit till oss. Ikväll får vi lära oss några av dem, bland annat ett lokalt brädspel 
från sydsamiskt område. Stanna gärna kvar och spela!
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SKAPANDE LÖRDAG
Lördag 2 mars kl 12.00-15.30 med samiskt tema 
Kulturcentrum för barn och unga, Hamnmagasinet 

Öppet hus för barn, deras nära och kära samt andra besökare av Ubmeje!  
Skapa själv i ateljén. Allt är gratis! Sportlovsverksamhet även andra dagar  
under veckan. Barnteater lördagarna 2 och 9 mars (se sid 12-13). Välkommen 
till Hamnmagasinet, V Strandgatan 4 i centrum, ingång från älvsidan av huset.

BURES BOAHTIN MÁNÁIDDUODJÁI 
Välkommen till Minislöjd
Onsdag 6 mars, drop in mellan kl 12.00-15.00 
Umeå stadsbibliotek, Skapa formverkstad, plan 4 

Kom till vår Skaparverkstad och ”minislöjda” med 
Karolina och Angelina. Vi gör nyckelringar och snoddar 
i de samiska färgerna. För alla sportlovslediga barn och 
unga. Det kostar ingenting att vara med och du behöver 
inte anmäla i förväg.

UNGA SAMER SKRIVER
Fredag 8 mars 
Umeå stadsbiblioteket, Väven

Noerh Tjaelieh/Nuarah Tjállieh – Unga Samer  
Skriver är en ny samisk diktbok skriven på syd-
samiska, umesamiska och svenska av samiska 
ungdomar.

Målsättningen med boken är att stärka den 
samiska identiteten bland de unga. Att ge dem 
skrivlust och glädje för språket och samtidigt 
skapa ny samisk litteratur. Det är stor brist på 
samisk litteratur, speciellt på umesamiska.

VÄSTERBOTTENS MUSEUM
Filmvisningar
Måndag 4 mars kl 14.30, Bio Abelli

Filmerna In the Blood och The Power of Yoik är två gaeliska dokumentär-     
filmer som fokuserar på dels ett möte mellan den gaeliska kulturen och jojk, 
och dels på den traditionella crofting-kulturen på Hebriderna som har en 
mångtusenårig historia.

Hitta skatter i de samiska arkiven
Tisdag 5 mars kl 10.00-17.00,  
onsdag 6 mars kl 10.00-17.00, entrén

Institutet för språk och folkminnen svarar på frågor 
och berättar om de samiska arkivsamlingarna i 
Uppsala och Umeå. Du får hjälp att göra sökningar 
och kan lyssna på inspelningar från förr och nu. 
Titta gärna närmare på gamla uppteckningar med 
beskrivningar av lekar och spel. 

City-samer
Onsdag 6 mars kl 12.00, Bio Abelli

Ett föredrag om hur det är att leva som same i staden. Vilka utmaningar möts 
man av och vilka lösningar är möjliga gällande samisk urbanisering. Mikkel 
Berg-Nordlie, forskare i Statsvetenskap, deltar i det internationella forsknings-
projektet NUORGÁV - An Urban Future for Sápmi. Hans föredrag baserar sig 
huvudsakligen på forskning från Norge.

Early Sami Play & Games: Sustainability & Peace
Onsdag 6 mars kl 17.00, Bio Abelli

Ph. D. John Kilbourne, Grand Valley State University, MI. A presentation based 
on lessons learned from traditional Sámi play and games that may enhance 
our understanding of the important role traditional games can play in shaping 
a smart Arctic future where sustainability and peace flourish. In english.
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SKADE DEN GLADE
Fantasifull och fysisk berättarteater som binder ihop samisk historia och kultur 
med fornnordisk mytologi. Med hjälp av dockor, olika karaktärer och genom 
att på barns vis glida mellan olika fiktioner och verkligheter berättar skid- 
gudinnan Skade om samiska kvinnor som utmärkt sig i historien. Det som  

binder ihop dessa kvinnor genom århundradena är att 
de åkte från Lappland till södra Sverige – på skidor.  
Från 5 år. Längd 35 min.

Lördag 9 mars kl 12.30 och 14.00 
Kulturcentrum för barn och unga 
Kostnadsfria biljetter släpps samma dag kl 12.00 
på Kulturcentrum.

Söndag 10 mars kl 14.00 
Väven, Umeå stadsbibliotek i sagorummet plan 4 
Kostnadsfria biljetter släpps den 6 mars i  
Kulturreceptionen på plan 3 i Väven.

SAGOR med Máddja och Garrjja
Fredag 8 mars kl 10:00-10:40  
Sagorummet, plan 4, Umeå stadsbibliotek, Väven

Máddja och Garrjja berättar sagor på lulesamiska och svenska. Sagorna som 
vi berättar har vi hört hemifrån 
och några sagor är nyskrivna. Vi 
kommer att ta er med på en resa in 
i sagornas värld och in i vår samiska 
kultur. För barn i förskoleåldern. 
Kostnadsfritt och ingen föranmälan, 
dock i mån av plats.

Subtsasa majt måj mujttalip, lip 
gullám sijdán ja nagin subttsasa le 
ådos tjáledum. Mij lájddep dijáv 
subtsasa væraldij, ja vuosedip mijá 
kultuvrav. 
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Arrangör: Umeå kommun

BIEJVVE BÁJTTÁ - Solen skiner
Lördag 2 mars kl: 12.30 och 14.00 
Kulturcentrum för barn och unga 
Kostnadsfria biljetter släpps samma dag kl 12.00 på Kulturcentrum.

Söndag 3 mars kl 14.00 
Väven, Umeå stadsbibliotek i sagorummet på plan 4 
Kostnadsfria biljetter släpps den 27 febr i Kulturreceptionen på plan 3 i Väven.

Fredag 8 mars kl 14.00 
Holmsunds bibliotek, Programrummet 
Kostnadsfria biljetter släpps två veckor före föreställning.

I en magisk musikteater får barnen möta samerna och deras land Sápmi. 
Välkommen in i kåtan där vi tillsammans går på upptäcktsfärd med hjälp av 
sagans värld i landet där solen skiner på natten. När elden brinner får vi träffa 
renen Biello, renskötaren Nils Henrik, Elsa som stod barfota i kallkällan. Skatan 
och Haren kommer också på besök och vi lär oss att jojka – det samiska sättet 
att sjunga på. Kom med! Lämplig för 3-6 år. Längd 35 min.
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WORKSHOPS
Bandvävworkshop
Måndag 4 mars kl 11.00-14.00 
Västerbottens museum

Bandvävning har funnits i många kulturer, och i 
Sápmi har folk i alla tider vävt allting från väsk- 
och skoband till bälten. Banden är någonting som 
både förenar, och som samtidigt kan vara väldigt 
plats- och familjespecifikt. Lär dig hur man väver 
enkla band. Max 10 deltagare. 

En ny ABC-bok
Fredag 8 mars kl 11.00-15.00 
Tältkåtorna, Rådhustorget

1619 publicerades världens första bok på samiska: en ABC-bok. Nu 400 år 
senare när så många samer kämpar för att ta tillbaka sitt språk vill vi skapa en 
ny ABC-bok som speglar dagens Sapmi. Passar både barn och vuxna. 

Manusworkshop
Fredag - söndag 8-10 mars 
Tráhppie och Västerbottens museum

Tjállegoahte och Sámi filbmabargiid searvi bjuder in till 
en manusworkshop. På fredag kväll blir det presentation 
och samtal om filmdramaturgi. Lördag och söndag ägnas 
åt manusworkshop med eget skrivande. 
Arr Tjállegoahte

Stresshantering av historiska trauma
Måndag 4 mars kl 10.00-16.30 
Västerbottens museum

I denna workshop med Jing Helmersson och Maria Pettersson fokuserar vi på 
olika redskap för att hantera den stress som historiska trauman, till exempel 
kolonialiseringen av Sápmi, har lett till. Begränsat antal platser, de som har 
samisk bakgrund har förtur. Sponsor: Arcum Strategic Fund

Anmälan till alla workshops via  
www.samiskaveckan.se och facebook FÖRELÄSNINGAR 

på Bio Abelli, Västerbottens museum

Liksjuo 2019
Tisdag 5 mars kl 13.30

I början av 1950-talet stals ett trettiotal samiska skallar från Lycksele. I år ska 
de äntligen få komma hem igen. Politiker och representanter från Liksjuon 
Sámiensiäbrrie samtalar om årets samiska aktiviteter, och höstens historiska 
Återbördande i Försoning.

Norrland före medeltidens svenska kolonisation 
Tisdag 5 mars kl 14.00

Ingela Bergman, Chef för Silvermuseet och 
INSARC, docent i arkeologi, föreläser. Forsknings-
programmet Kulturarv, landskap och identitets-
processer i norra Fennoskandien 500–1500 e. 
Kr. har sedan 2012 undersökt norra Norrlands 
kustområden. Nya pusselbitar visar hur land-
skapet formades av fiskare, jägare, renskötare 
och bönder i relation till identitetsprocesser och 
samhällsförändringar under nära 1000 år.

Samiskt språkcentrum
Samiskt språkcentrum lanserar ett språkverktyg, Troligen tisdag 5 mars.

Norrländska människoöden
Torsdag 7 mars kl 13.00

Arkivexpert Cuno Bernhardsson berättar i en pro-
gramserie om norrländska människoöden med hjälp 
av arkivmaterial. Denna gång om Eva-Brita Mulka f 
Granström, utifrån ett fotografi av en samekvinna. 

Programmet är ett samarbete med Folkrörelsearkivet 
i Västerbotten.

Medarr ABF.
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KALENDARIUM 
Alla dagar 
Tráhppie på Gammlia öppet alla dagar kl 11.00-16.00. Tältkåtorna på Rådhustorget.
Utställning på Lilla Galleriet (sid 6) och om Plupp på Västerbottens museum (sid 9).

lördag 2 mars
12-15 Vernissage, Lilla Galleriet ...................................................................................... 6
12.00 Skapande lördag, Hamnmagasinet ....................................................................... 6
12.30 Barnteater: Biejvve Bájttá - Solen skiner, Kulturcentrum .................................. 12
14.00 Barnteater: Biejvve Bájttá - Solen skiner, Kulturcentrum .................................. 12
15.00 Invigning, Rådhustorget........................................................................................ 5

söndag 3 mars
11.00 Gudstjänst, Umeå stadskyrka ............................................................................. 27
14.00 Vernissage: Jiedna - Tidens röst, Tráhppie ........................................................... 7
14.00 Barnteater: Biejvve Bájttá - Solen skiner, Umeå stadsbibliotek ........................ 12

måndag 4 mars
10-16 Stresshantering/skrattyoga, Västerbottens museum ........................................ 14
10-17 Skapandeverkstad, Minimus, Västerbottens museum ........................................ 8
11.00 Bandvävworkshop, Västerbottens museum ...................................................... 14
12.00 Maj-Doris om livet och konsten, Alva Kultur ....................................................... 7
14.30 Filmvisningar, Bio Abelli, Västerbottens museum .............................................. 11

tisdag 5 mars
10-17 Hitta skatter i samiska arkiven, Västerbottens museum .................................... 11
10-17 Skapandeverkstad, Minimus, Västerbottens museum ........................................ 8
12.00 Poesilunch, Tráhppie ........................................................................................... 26
13.30 Föredrag: Liksjuo, Västerbottens museum ........................................................ 15
14.00 Föredrag: Norrland före medeltiden, Västerbottens museum .......................... 15
15.00 Konstnärligt korsförhör, Tältkåtorna på Rådhustorget ..................................... 25
15.00 Boksläpp: Beowulf, Bio Abelli, Västerbottens museum ..................................... 27
16.30 Lars Thomasson symposiet: Konstnärssamtal, Rådhusets festsal .................... 18
18-21 Den samiska himmelskulturen, Umevatoriet ..................................................... 27
18.30 Hjalmar Lundbom och Kiruna, Bokcafé Pilgatan ................................................ 26

onsdag 6 mars
10.00 Lars Thomasson symposiet: Konst är politik, Rådhusets festsal ....................... 18
10-17 Hitta skatter i samiska arkiven, Västerbottens museum .................................... 11
10-17 Samiska vistena öppna, Västerbottems museum ................................................ 8
10-17 Skapandeverkstad, Minimus, Västerbottens museum ........................................ 8
12.00 Minislöjd, Umeå stadsbibliotek .......................................................................... 10
12.00 Föredrag: City-samer, Bio Abelli, Västerbottens museum ................................. 11
12.00 Kulturpolitiskt toppmöte, Tältkåtorna på Rådhustorget ................................... 19

17.00 Föredrag: Early Sami Play & Games, Västerbottens museum ........................... 11
18-21 Spela samiska brädspel, hall 1, Västerbottens museum ...................................... 8
20.30 Dans: Mjandasjritualen, Västerbottens museum ................................................. 9

torsdag 7 mars
09-11 Killbrunch, Tráhppie ............................................................................................ 20
09.00 Kulturpolitiskt toppmöte, Tältkåtorna på Rådhustorget ................................... 19
10-17 Skapandeverkstad, Minimus, Västerbottens museum ........................................ 8
13.00 Föredrag: Norrländska människoöden, Västerbottens museum....................... 15
14.00 Mjukslöjd och manlighetssnack, Tältkåtorna på Rådhustorget ........................ 20
18-21 Den samiska himmelskulturen, Umevatoriet ..................................................... 27 
19.00 Teater: Cirkel av aska, Vävenscenen ................................................................... 25
21.30 JojkSlam, Tältkåtorna på Rådhustorget ............................................................... 5

fredag 8 mars
08-10 Kvinnofrukost, Tráhppie ..................................................................................... 21
10.00 Unga samer skriver, Stadsbiblioteket ................................................................. 10
10.00 Sagor på svenska och lulesamiska, Stadsbiblioteket ......................................... 12
10-17 Skapandeverkstad, Minimus, Västerbottens museum ........................................ 8
11-15 Workshop: En ny ABC-bok, Tältkåtorna på Rådhustorget ................................. 14
11.00 Plupp - ett dansäventyr, Västerbottens museum ................................................. 9
12.00 Högläsning: Karin Stenberg, Kvinnohistoriskt museum ..................................... 21
12.10 Tenorer från Sardinien, Lärarhuset, Umeå universitet ...................................... 24
13.00 Seminarium: Tenorer från Sardinien, se hemsidan för info ............................... 24
13.00 Plupp - ett dansäventyr, Västerbottens museum ................................................. 9
14.00 Barnteater: Biejvve Bájttá - Solen skiner, Holmsunds bibliotek ........................ 12
17-21 Art Friday, Bildmuseet ........................................................................................ 22
18.00 Manusworkshop, Tráhppie, även lördag-söndag ............................................... 14
kväll DJ: Article 3, Tältkåtorna på Rådhustorget .......................................................... 5
21.30 Konsert: Isák, Studion Umeå Folkets Hus ........................................................... 23

lördag 9 mars
09.00 Samiska mästerskapen i innebandy ................................................................... 30
12.30 Barnteater: Skade den glade, Kulturcentrum för barn och unga ...................... 13
14.00 Barnteater: Skade den glade, Kulturcentrum för barn och unga ...................... 13
15.00 Tenorer från Sardinien, Tältkåtorna på Rådhustorget ....................................... 24
19.00 Jubileumskonsert, Norrlandsoperan .................................................................. 28

söndag 10 mars
09.00 Samiska mästerskapen i innebandy ................................................................... 30
14.00 Barnteater: Skade den glade, Umeå stadsbibliotek ........................................... 13
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KULTURPOLITISKT TOPPMÖTE 
Kultuvrran ájjagiste • Kulturens källa
Onsdag 6 mars kl 12.00 - torsdag 7 mars kl 12.00 
Jättetältkåtorna, Rådhustorget

Mötet behandlar framtidens kulturpolitik i Sápmi och hur den samiska kultur-
sektorn ska kunna utvecklas. Den kulturella infrastrukturen på det samiska 
området står på en mycket bräcklig grund och lever på magra betesmarker.

Såhkie Umeå sameförening bjuder in kulturarbetare, kulturverksamheter, 
myndigheter, ministrar, internationella urfolksexperter och forskare till ett 
toppmöte i Ubmeje/Umeå för att göra en genomlysning av samisk kulturpoli-
tik.

Anmälan senast 11 februari via https://www.asmevent.se/toppmote

LARS THOMASSON SYMPOSIET
Årets symposium består dels i vernissage och konstnärssamtal kring de  
Samiska årstidsveporna, och dels vetenskapliga presentationer i ämnet.

Samisk årstidskonst och konstnärssamtal
Tisdag 5 mars kl 16.30-19.00 
Rådhusets festsal

Vernissage kl 16.30-17.30. Därefter modererar konstnär Tomas Colbengtson 
ett samtal med några av konstnärerna bakom verken. Medverkande konst- 
närer, förutom han själv, är Britta Marakatt-Labba, Lena Stenberg, Inga- 
Wiktoria Påve och Maj-Doris Rimpi.
Arr: Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Svenska Samernas Riksförbund och Såhkie Umeå 
sameförening i samarbete med Sensus studieförbund.

KÅNSSTA LEÄ POLITÏJKKA 
Konst är politik • Art is politics
Onsdag 6 mars kl 10.00-11.30 
Rådhusets festsal

Being (A)Part:  
Samisk samtidskonst i och utanför konstsystemet
Jan-Erik Lundström har en mångfaldig akademisk bakgrund, med gedigen 
erfarenhet från konstvärlden. Han har varit chef för Samisk senter for sam-
tidskunst, Bildmuseet och Fotografiska museet. Med avstamp i 1970-talet, 
och med exempel från de senaste 20 åren, följer hans föreläsning den samiska 
samtidskonstens färder mot nutiden.   

Kampen om att synas, för att lämnas i fred
Moa Sandström, doktorand i Samiska studier vid Umeå universitet, under- 
söker samtida konst i förhållande till begreppet dekolonisering. I sin presenta-
tion kommer hon att berätta om 2010-talets aktivistiska konst som tar plats i 
offentligheten genom gatan och sociala medier.
Arr: Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet

Under 2017 producerade Vaartoe – Centrum för 
samisk forskning, i samarbete med Humanistiska 
fakulteten, Svenska Samernas Riksförbund (SSR) 
och Såhkie Umeå sameförening, åtta årstids- 
vepor med samiska konstverk och årstider på 
fyra samiska språk. 

De fem meter långa veporna pryder Humanist- 
husets fasad på Umeå universitets campus en i 
taget året om. 

Ko
ns

tn
är

: E
ric

a 
H

uu
va



20 21

KVINNOFRUKOST
Fredag 8 mars kl 8.30-10.00 
Trapphie, Helena Elisabeths väg 4, Gammlia 

Hur höll sig mormors mor frisk? Hur kan förstörda relationer till det heliga, 
planeten jorden och dina medmänniskor göra dig sjuk? Vad är helbrägdagörel-
se? Välkommen till en kvinnofrukost där Anette Langås Larsen berättar om sin 
forskning i Norra Norge. Efter föreläsningen samtalar Lis-Mari Hjortfors och 
Lena Maria Nilsson med henne om samisk syn på hälsa och helbrägdagörelse. 
Frukostserveringen är öppen från klockan åtta. Fri entré. Välkommen!

Anette Langås-Larsen är uppväxt i en miljö där helbrägdagörelse och andra 
traditionella samiska hälsostrategier var självklara för många. Hennes forsk-
ning bygger på dessa erfarenheter.

Lis-Mari Hjortfors är doktorand vid Vaartoe och skriver en avhandling om 
Laestadianismen i lulesamiskt område i Sverige och Norge.

Lena Maria Nilsson, Vaartoe, forskar främst om kost och hälsa, men hon har 
också undersökt vad berättelsen om en förlorad sejte kan lära oss om kolonia-
lism och ohälsa.

Medarr: ABF, Norrsam

KARIN STENBERG - Detta är min vilja
Fredag 8 mars kl 12.00 
Kvinnohistoriskt museum

Anne Wuolab läser ur Karin Stenbergs stridsskrift  
Dat Läh Mijen Situd  från 1920.
Arr: Kvinnohistoriskt museum

KILLBRUNCH  
med Mannen Myten
Torsdag 7 mars kl 9.00-11.00 
Tráhppie, Helena Elisabeths väg 4, Gammlia

Saminuorra ordnar tillsammans med Mannen Myten killbrunch!  
Kom och häng med snubbar som vill utforska hur det är att vara man i Sápmi. 

Vi bjuder de första tio som anmäler sig, för övriga 100 kr!  
Använd denna länk för att anmäla dig: mfj.se/mmbrunch  

MJUKSLÖJD OCH MANLIGHETSSNACK 
med Saminuorra & Mannen Myten
Torsdag 7 mars kl 14.00-17.00 
Tältkåtorna, Rådhustorget

Kom och lyssna och prata om manlighet, testa samisk mjukslöjd tillsammans 
med de bästa! Mannen Myten är ett projekt inom Män för Jämställdhet som 
har ett treårigt samarbete med Saminuorra. Under den här workshopen 
utforskar vi både hantverk och oss själva. Vi reflekterar över den bild av man-
lighet som format oss och pratar om vägar framåt. Alla är välkomna. För hjälp 
med mjukslöjden står bl a Pelle Wollberg.
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Biljetter:  
Biljettcentrum.com 
Ordinarie: 270 kr,  
student/ungdom: 200 kr

Arr Umeå Teaterförening, 
Såhkie Umeå Sameförening

ISÁK – sensationen från Sápmi
Fredag 8 mars, dörrarna öppnas 21.00, konsert 21.30 
Studion, Umeå Folkets Hus

De var kända i hela Sápmi för sin scennärvaro och sina laddade och häftiga 
liveframträdanden. Det stora genombrottet kom i november då Ella Marie 
Hætta Isaksen vann Stjernekampen i TV.

ISÁK flyttar gränserna för den samiska musiken med en spännande mix av  
traditionell jojk, urbana synthar och med ett textlandskap som blan-
dar samiska och engelska. ISÁK anses vara en naturlig arvtagare 
till Mari Boine som under årtionden förnyat jojken och den 
samiska musiken. 

ISÁK består av Ella Marie  
Hætta Isaksen, Daniel Eriksen 
och Aleksander Kosto- 
poulos.

I anslutning till konserten 
delas Såhkies Ungdoms- 
stipendium ut.

ART FRIDAY
Fredag 8 mars kl 17.00-21.00 
Bildmuseet, Flexhallen, plan 0

Tillsammans med Samiska veckan i Umeå bjuder Bildmuseet på DJ och live-
musik. Det blir också en crash course med quiz i samisk kultur och historia på 
engelska.

Bildmuseet har öppet hela fredagen, men startar afterworken kl 17.00. 
Restaurangen erbjuder en lätt meny för den som vill äta en bit. Art Friday 
pågår till kl 21.00, och vill du fortsätta kvällen efter det så är det bara en kort 
promenad till Umeås nattliv.

DJ: Ida Ovmar är en samisk svensk modell och 
Sveriges representant i Miss Universum 2017. Just nu 
aktuell med sin Reality-serie Idas Skilda Världar där 
hon bemöter fördomar.

19.00 A Crash course in Saami Culture with instant 
examination (quiz) 
with Johan Sandberg McGuinne (in english)

19.30 Spoken word: Juvvá Pittja,  
poet från Gällivare, boende i 
Umeå. En poet som söker det  
råa uttrycket.

20.30 Release med Ola Stinnerbom, 
smakprov ur föreställningen 
Native in the City som förenar 
den uråldriga samiska jojken 
med den urbana musikstilen 
EDM där jojken smälter samman 
med det musikaliska uttrycket 
likt snöröken ovanför marken en 
kall vinterdag.
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SARDINIAN PASTORAL SONGS 
TENORER FRÅN SARDINIEN
Fredag 8 mars kl 12.10 
Kultur på Campus, Umeå universitet

Konsert tillsammans med jojkaren Krister Stoor på Kultur på campus med 
efterföljande seminarium. Fri entré.

Lördag 9 mars kl 15.00 
Tältkåtorna, Rådhustorget

På Sardiniens högland lever sedan urminnes tider ett folk som har utnyttjat det 
kuperade landskap som ön erbjuder. Fårskötsel har fortfarande en stor bety-
delse för ekonomin och produkterna produceras och säljs i bland annat i form 
av ostar, typ pecorini. Bland dessa fåraherdar utvecklades en typisk sångstil, 
där oftast fyra män, en försångare och tre olika stämmor sjunger.  
Det påminner om tuvinsk strupsång ibland. Nu kommer  
denna grupp Tenores di Pastore till Umeå för två konser-
ter och en workshop på Vaartoe, Umeå universitet. Deras 
sångsätt är idag skyddad av UNESCOS Immateriella kulturarv.
Medarrangör: Istituto Italiano di Cultura och Vaartoe

KONSTNÄRLIGT KORSFÖRHÖR
Tisdag 5 mars kl 15.00 
Tältkåtorna, Rådhustorget

Giron Sámi Teáhter håller ett konstnärligt korsförhör med Maj Doris Rimpi. 
Utfrågare är Åsa Simma.

GUTNAGIERDU - Cirkel av aska
Torsdag 7 mars kl 19.00 
Vävenscenen, Väven

Giron Sámi Teáhter tar sig an en känslig samtidsfråga: Vem har rätt till jorden 
och dess resurser? 

Cirkel av aska / Gutnagierdu är Niillas Holmbergs nya pjäs som är ett urupp-
förande beställt av Giron Sámi Teáther. Pjäsen har inspirerats av den gamla 
kinesiska kritcirkellegenden. Cirkel av aska ställer frågor kring etiska val som 
dagens människor ställs inför.

Biljettpris: 190 kr, scenpass/medl Såhkie/studerande 150 kr, ungdom 95 kr 
Biljetter: Biljettcentrum.com och Kulturreceptionen Väven

Arrangör: Umeå Sameförening, Giron Sámi Teáhter, Umeå Teaterförening



26 27

HJALMAR LUNDBOHM 
OCH KIRUNA
Tisdag 5 mars kl 18.30 
Bokcafé Pilgatan, Pilgatan 14

Forskaren och författaren Curt Persson har ägnat en stor 
del av sitt liv åt att studera Hjalmar Lundbohm (1855-
1926), mannen som har kallats Kirunas skapare. Det har resulterat 
i flera vetenskapliga avhandlingar och nu även i en ny populärvetenskapligt 
biografi. Curt sätter strålkastaren på Hjalmar Lundbohm i sekelskiftets Sverige 
präglat av nytänkande, teknikutveckling, klasskamp och parlamentarisk för-
ändring.

Curt Persson har även forskat om Hjalmar Lundbohms människosyn; han tyck-
tes beskydda ursprungsbefolkningen i samband med att gruvindustrin växte 
fram. Men i själva verket såg han samer och tornedalingar som lägre stående.

Curt Persson framröstades av KirunaTidningens läsare till Årets Kirunabo 2018. 
Entré 40 kr, 20 kr för ungdomar och medlemmar. 

Medarr: Bokcafé Pilgatan, Folkuniversitetet, Tornedalingar i Umeå, Föreningen Norden

SAMISK GUDSTJÄNST  
- Helig mark
Söndag 3 mars kl 11.00  
Umeå Stads kyrka

Svensk-samisk gudstjänst. Medverkande är Birgitta Simma, Christofer Sjödin 
och Lisa Oscarsson. Elin Teilus jojkar. Gudstjänsten spelas in för radio och 
sänds 10 mars. Psalmer och texter på svenska och flera samiska språkvariete-
ter. Vi övar psalmer från kl 10.40.

POESILUNCH med renköttsoppa
Tisdag 5 mars kl 12.00 
Tráhppie, Helena Elisabeths väg 4, Gammlia

Juvvá Pittja debuterade 2018 med dikt-
boken Duođain in dieđe, en bok som 
sammanfattar den han var under en 
period av aktivism, kärlek och psykiskt 
pendlande mellan dal och botten.

Juvvá Pittja läser dikter på samiska och 
svenska och pratar om behovet av att 
skriva och vad konsten har betytt för 
livet.

BOKSLÄPP ”Beowulf på sydsamiska”
Tisdag 5 mars kl 15.00-15.30 
Bio Abelli, Västerbottens museum

Trøndelags Fylkesbibliotek har hittills gett ut ett 80-tal översatta barnböcker på 
sydsamiska. Nu har vi glädjen att få presentera ett spännande äventyr för stora 
och små, om den engelske monsterdräparen Beowulf!

DEN SAMISKA HIMMELSKULTUREN
Tisdag 5 och torsdag 7 mars kl 18.00-21.00 
Umevatoriet, Umestans företagspark, byggnad 56

Vi kommer att visa den samiska himmels- 
kulturen i vårt planetarium och även visa  
ett gratis planetarieprogram där besökare 
får bekanta sig med olika himmelskulturer.  
Planetarievisningarna fortlöper under  
kvällen. Om vädret tillåter blir det stjärn-
skådning i teleskopen.  
Öppet Hus med fri entré dessa dagar.
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UBMEJEN BIEJVIEH  
JUBILEUMSKONSERT 2019 
Vi firar Samiska veckan i Umeå 20 år
Lördag 9 mars kl 19.00  
Norrlandsoperan, Black Box

Ubmejen Biejvieh firar 20 år och som en del i jubiléet har Frode Fjellheim satt 
samman en exklusiv konsert med några av Sápmis främsta artister ackompan-
jerade av musiker från Musikk i Trøndelag och Norrlandsoperans symfoni- 
orkester.

Repertoaren består av utdrag från Frode Fjellheims projekt Aejlies Gaaltije och 
The Orchestral Joik Project samt specialarrangemang av Katarina Barruk, Marja 
Mortensson och Ulla Pirttijärvis musik. Artisterna har tidigare samarbetat i 
flera olika konstellationer men vid detta unika tillfälle delar dom för första 
gången scenen samtidigt.

En musikalisk upplevelse utöver det vanliga  
– försäkra dig om att boka biljett i god tid!

BILJETTER
Norrlandsoperan.se 

Ordinarie: 250 kr   
Student: 150 kr  
Ungdom: 60 kr 
Pensionär: 210 kr

Längd:  
1 timme och 20 minuter

Arrangörer:  
Såhkie - Umeå Sameförening 
och Norrlandsoperan

ELEKTRA
Norrlandsoperans Bar 
Elektra håller hov fram 
till 01.00. Go korv och 
hemmagjort 
korvbröd + öl 
= 200 kr.
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TACK TILL ALLA MEDARRANGÖRER...
ABF
Alva Kultur
Arcum Strategic Fund
Bágo
BBC Documentary
Bilda Nord
Bildmuseet
Bokcafé Pilgatan
Folkrörelsearkivet
Folkuniversitetet
Föreningen Norden
Giron Sámi Teáhter
Grand Valley State Univ
Holmsunds bibliotek
Istituto Italiano di Cultura
Kompetenscentrum för 
flerspråkighet
Lilla Galleriet
Musikk i Trøndelag
Män för jämställdhet
Norrlandsoperan
Norrsam
NUORGÁV
Sametinget

Sáminuorra
Samiskt kyrkoliv i Luleå stift
Samiskt språkcentrum
Sensus
SIF Samernas idrottsförbund
Silvermuseet/INSARC
Svenska Samernas Riksförbund 
Svenska kyrkan
Sveriges Radio
Sydön
Tack!
Tjállegoahte/Sámi filbmabargiid searvi
Tornedalingar i Umeå
Umeå kommun 
- Kulturcentrum för barn och unga  
- Kvinnohistoriskt museum 
- Umeå kultur  
- Umeå stadsbibliotek
Umeå Teaterförening 
Umeå universitet  
- Kultur på Campus
Umevatoriet
Vaartoe - Centrum för samisk  
forskning
Väven

ARRANGÖRER

FINANSIÄRER

INNEBANDY
Såhkie Umeå sameförening arrangerar 2019 års Samiska Mästerskap i  
innebandy 9-10 mars. Fikaförsäljning.

Lördag 9 mars kl 09.00-18.00 
Umeå Energi Arena, Midgårdshallen och Vildmannahallen.

Söndag 10 mars kl 09.00-16.00 
Umeå Energi Arena Kom och heja på ditt lag!

Bli medlem för 100 kr.
Skanna och betala med Swish!

FINANSIÄRER OCH SAMARBETSPARTNERS

Biebmoráidu - den rullande matrajden
Fredag 8 – lördag 9 mars, lávvun på Rådhustorget, Umeå

SAMTAL OM SAMISK MAT
Fredag kl. 16.00
Lördag kl. 12.00 och 16.00

Hur kan vi tillsammans utveckla Väster-
bottens mattraditioner till en intressant 
smakupplevelse?

Den samiska kocken ”Kebbe” Åström 
och Karl Einar Enarsson, Såhkie  
- Umeå sameförening leder samtalet. 

Biebmoráidu genomförs i samarbete med Svenska Samernas Riksförbund och Sensus 
studieförbund. Finansiär Sametinget och Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Följ oss på Facebook och 
Instagram @slowfoodsapmi 
www.slowfoodsapmi.com



WWW.SAHKIE.SE

VÄLKOMMEN TILL TRÁHPPIE  
det samiska kulturhuset!

Här finns

• kafé med hembakt, traditio-
nella samiska specialiteter och 
kokkaffe

• butik med samiskt hantverk, 
musik, litteratur och fryst 
renkött

• galleri med samisk konst och 
konsthantverk

Dessutom har vi fri wifi, en 
smartboard med information 
om samisk kultur och språk- 
övningar och en 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.

RENKÖTTSOPPA
under samiska veckan!


