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SÅHKIE
Såhkie har till uppgift att tillvarata och främja samiska intres-
sen. 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 
tjugoförsta 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. Om du bokar senast 17 februari på telefon 090 13 41 00 och 
uppger koden ”Samiska veckan” gäller följande priser: Enkelrum, inkl. frukost 
875 kr/natt & rum. Dubbelrum, inkl. frukost 925 kr/natt & rum. Betalning ska 
göras med kort vid ankomst.

Hotell U&Me erbjuder följande priser under Samiska veckan. Vardagar: 
Medium rum  Enkel: 890kr / Dubbel: 990kr. Helg: Medium rum Enkel: 720 kr / 
Dubbel: 820 kr. Varje gäst bokar sitt rum själv. Med en kod bokar du direkt via 
hemsidan https://umehotel.se/

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

Framsida: Katarina Barruk  
Foto: Helleday Arts, www.helledayarts.com

Layout: Kristin Stenmark
stenmark.kristin@gmail.com

Välkommen - Buerie båeteme!
För tjugo år sedan arrangerades Ubmejen Biejvieh - Samisk Vecka för första 
gången i samarbete med många andra kulturarrangörer. Det blev en formi-
dabel publiksuccé. Nu kan Såhkie - Umeå Sameförening presentera Samiska 
Veckans program för tjugoförsta gången tillsammans med andra aktörer.
Flera av årets artister och kulturskapare var små barn för tjugo år sedan. En 
hisnande tanke. Vilka samiska barn som bevistar våra evenemang nu kommer 
att stå på scenen om tjugo år? Eller vilka är då omtalade konstnärer, filmskapa-
re och konsthantverkare?

Den samiska kulturen tar nu mycket större plats än i början av 2000-talet. 
Tráhppie - det samiska Kulturhuset på Gammlia har blivit en viktig mötesplats 
och en arena året runt. Samtidigt har andra arrangörer i Umeå börjat lyfta 
fram samisk kultur i olika sammanhang.

Samiska kulturskapare räds inte de svåra frågorna. Tvångsförflyttningar, 
övergrepp av olika slag och så vidare. Årets program innehåller både evene-
mang som lyfter fram historiska händelser och nyskapad kultur om vår samtid. 
Kvinnor tar stor plats på arenorna i år och många evenemang är för barn.

Vi hoppas att det i mångfalden av programpunkter finns evenemang som gör 
dig nyfiken. Läs programmet och notera om du ska boka biljett eller om du 
bara kan dyka upp som publik.

Vi hälsar dig välkommen till Ubmejen Biejvieh!

Styrelsen för Såhkie - Umeå Sameförening
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INVIGNING & VERNISSAGE
Söndag 1 mars kl 12:00 
Tráhppie, Helena Elisabeths väg 4, Gammlia

Såhkies ordförande Ann Salomonson hälsar välkommen till årets upplaga av 
Ubmejen Biejvieh - Samiska dagar i Umeå. Inviger gör Umeå kulturnämnds 
ordförande Helena Smith.

Därefter delas Såhkies Hederspris ut, ett pris som delats ut sedan 2004. Priset 
delas ut till en eller flera personer, organisation eller förening som gjort bety-
delsefulla insatser för den samiska kulturen.

NOMAD
Konstnären Lena Stenberg är 
uppvuxen utanför Kiruna. Hon 
arbetar främst med tredimen- 
sionella verk, skulpturala 
objekt, installationer och foto-
grafi och har i sitt konstnärliga 
arbete ofta rört sig mellan att 
sktildra historiska reflektioner 
och politiska frågor.

Stora delar av hennes släkt tvångsförflyttades från Karesuando och Tromsö-
området. Hon har länge följt släkten genom foton och dokument. Utställning-
en Nomad handlar om detta. I Umeå har hennes verk tidigare varit synliga 
på bl a Bildmuseet och Universitetet. Nu välkomnar vi henne och Nomad till 
Tráhppie.

Hverdagserfaringer som  
utgangspunkt for duodji
Måndag 2 mars kl 18:30 
Tráhppie, Helena Elisabeths väg 4, Gammlia

Gunvor Guttorm föreläser om Några vardagstankar 
om duodji. Hon är världens första professor i duodji 
- sameslöjd - och är verksam som rektor på Samiska 
högskolan i Kautokeino, Sámi allaskuvla.

Samarr med Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji

GARNRESTER
29 februari - 8 mars 
Hemslöjden, Skolgatan 49

Fönsterutställning med samisk slöjd 
av de skickliga slöjdarna Solveig  
Labba och Gunvor Guttorm.

INSTÄLLT
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Söndag 1 mars kl 14:00 
Bildmuseets flexhall, plan 0

Adriana Aurelius, projektledare för Re-
patriering Lycksele 2019 berättar om 
återbördande av mänskliga kvarlevor 
till den gamla samiska kyrkplatsen.

När de döda plötsligt ringde från 
museets telefon och bad att få komma 
tillbaka, började en förvandling. De 
väckte liv i gamla släktband och ska-
pade nya vänskapsband. Burna i askar 
av näver återvände de på de levandes 
ben.

I anslutning till utställningen Grada 
Kilomba / A World of Illusions.

REPATRIERING OCH  
RESPEKTEN FÖR DÖDEN

Máhtsatiebmie Likttemijne 
Återbördande i försoning
Måndag 2 mars - söndag 8 mars 
Entréhallen, Västerbottens museum

På urfolkens dag 9 augusti 2019 genomfördes den hittills största repatriering-
en i Sverige och Sapmi. Det var en fantastisk dag, flera hundra samer och orts-
bor hade sökt sig till Gammplatsen för att delta och visa sin vördnad. Vädret 
visade sig från sin bästa sida och hela dagen blev en stark upplevelse. 

Utställningen visar upp ett urval av de bilder som togs under dagen. Skogsmu-
seet i Lycksele, Liksjuon Sámiensiäbrrie, Lycksele kommun och Svenska kyrkan 
södra Lappland har producerat utställningen med rekvisita från ceremonin och 
bilder från repatrieringsprojektet.
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URSPRUNGSFOLK OCH MILJÖ

Onsdag 4 mars kl 18 :00 
Hall 10, Västerbottens museum  

I anslutning till utställningen Människans natur 
om människans benägenhet att främst se 
naturen som resurs och råvarukälla arrangeras 
en programkväll. Bland kvällens medverkande 
märks Carl-Johan Utsi, fotograf och filmare och 
May-Britt Öhman, projektledare för forsknings-
projektet Dálkke: Urfolksperspektiv på klimat.

Med välvilligt stöd av Gunborg och Sten Rosenströms 
Stiftelse för Norrländskt Kulturstöd
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KULTUR PÅ CAMPUS
Torsdag 5 mars kl 12:10 
Ljusgården i Lärarutbildningshuset,                   
Umeå universitet

OF ITSELF : IN ITSELF
Onsdag 4 mars kl 12:00 - 13:00 
Foajén, Norrlandsoperan

Work-in-progress visning av Humans & Soils kommande dansföreställning, 
samt ett konstnärssamtal med dansare och koreograf Marit Shirin. 

Verket tar upp mark- och kroppsliga rättigheter ur ett urfolksperspektiv, där 
kroppen strävar efter att bli fri från kulturell representation, i konkret relation 
till marken och med viljan att slå sig fri från maktstrukturer. Fri entré.

Med stöd av: Norrlandsoperan, Dans i VästerboFen, Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Samerådet 
och Region Jämtland/Härjedalen

RADIO-BIO
Läs mer på sidan 20.

Katarina Barruk med trio håller en lunch-                  
konsert i Ljusgården. Köp lunch och sätt 
dig och njut.

INSTÄLLT
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FÖR ALLA BARN
Sagostund på umesamiska och svenska 
Fredag 6 mars kl 10:00 
Sagorummet, Umeå stadsbibliotek, Väven

Sophia Rehnfjell läser sagor på umesamiska och 
svenska, för barn från 3 år. Det kostar ingen-
ting att vara med och du behöver inte anmäla i 
förväg.

Minislöjd med jojk
Fredag 6 mars kl 13:00 - 15:00 
Skapa och Sagorummet,  
Umeå stadsbibliotek, Väven

Sophia Rehnfjell skapar och jojkar med barnen. 
Vi gör nyckelringar och snoddar i de samiska 
färgerna.

Skapandeverkstad för barn
Måndag 2 mars kl 11:00 - 15:00 
Minimus, Västerbottens museum

Kom och gör ditt eget armband med skinn och 
pärlor med Johan Sandberg McGuinne, sydsa-
misk och skotsk gaelisk författare, jojkare och 
lärare. Rekommenderat för barn från 6 år.

MIDVINTERSAGA
Lördag 29 feb kl 12:30 och kl 14:00 
Svarta Lådan, Kulturskolan, Umestan - Gratisbiljetter delas ut från kl 12:00.

Söndag 1 mars kl 14:00 
Sagorummet, Umeå stadsbibliotek, Väven - Gratisbiljetter hämtas i Kultur-
receptionen på plan 3 i Väven från onsdag den 26 februari.

En föreställning av Nordcirkus  som handlar om det vilda landet högt upp i norr 
där solen inte syns på flera veckor. En genusbearbetad saga som bygger på 
Zacharias Toelius berättelse om Sampo Lappelill. Sagan berättas med hjälp av 
cirkus, jojk, sång och musik. Från 3 år, ca 35 minuter. 

Arr Umeå kommun

Teatertips! Teater Oland är tillbaka i Umeå med föreställningen Skade 
den Glade den 14 mars på Kulturskolan, Umestan kl 12:30 och 14:00.

RENAR
Lördag 7 - söndag 8 mars kl 11:00 - 15:00 
Gammlia

Kom och träffa Jon-Krista och hans renar!
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Lördag 7 mars kl 19:00 
Studion, Umeå Folkets Hus

En av veckans höjdpunkter är konserten med Katarina Barruk med band.

I musikkretsar är hon känd som en av våra främsta samiska livemusiker 
och jojkare. Hennes lyriska, målande musik och kloka och starka mellan-
snack gick rakt in i hjärtat på publiken och förkroppsligade hela tanken 
med hyllningshelgen av spelmannen Nils Johannes Renström i höstas.

Katarina Barruk belönades 2019 med Umeå Folkets Hus kulturpris  
”Guldäpplet” för sin nyskapande musikaliska vision.motivering bland 
annat skriver att ”hennes röst, hennes melodier och texter griper tag och 
bär även för den som inte förstår umesamiska.”

Biljetter: Ordinarie 190 kr, Scenpass 150 kr, Student 170 kr, Ungdom 95 kr 
www.biljettcentrum.com Mejl: boka@biljettcentrum.com telefon: 090  13 
31 80

Konserten inleds av estradpoeten Rönn-Lisa Zakrisson. 

Arr Umeå teaterförening, Såhkie och Studieförbundet Bilda

KATARINA BARRUK
med band

PRISUTDELNING
Såhkies ungdomspris 
delas ut i samband 
med konserten.
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RADIO-BIO
Läs mer på sidan 20.
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FROST 2 på nordsamiska
Fredag 6 mars kl 15:30 
Salong Tystnad, Folkets Bio, Väven

Produktionen av Frost 2 gjordes i nära samarbete med Sametingen och Same-
rådet och är den första filmen från Disney som gjorts i en nordsamisk version. 
Frost 2 är inspirerad av den samiska kulturen och för att försäkra att skildring-
en skedde med respekt tillsattes en expertgrupp för att assistera filmmakarna 
med kunskap om samisk kultur, historia och samhällsliv. 

Visningen presenteras av Sara Margarethe Oskal som arbetade med den sa-
miska versionen av filmen. Biljettpris: 80 kr. Biljettköp: www.folketsbioumea.se

AVSLUTNINGSFEST PÅ TRÁHPPIE
Lördag 7 mars kl 20:00 - 01:00 
Tráhppie, Helena Elisabeths väg 4, Gammlia

Efter Katarina Barruks konsert träffs och trivs vi på Tráhppie. Där har vi mat-
servering, öl och vinförsäljning. Vi serverar bland annat renskav och vegetarisk 
soppa.    

Utomhus brinner eldarna och kåtan är öppen. Vi får besök av tamrenar under 
kvällen och det kanske blir spontantävling i lassokastning!  

Inomhus blir det framträdande av Rönn-Lisa Zakrisson med flera, och därefter 
Öppen scen för hugade.

Entré: 50 kr. Inget förköp.
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Torsdag 5 mars
12.00 Tvångsförflyttningar. Västerbottens museum      ............................................... 24
12.10 Lunchkonsert Katarina Barruk. Umeå universitet.............................................. 12
13.30 Småbarnsfilmer. Folkets Bio, Väven ................................................................... 28
17.00 Radio-Bio. Väven ................................................................................................. 20
18.00 Samiska kvinnliga filmskapare. Folkets Bio, Väven ............................................ 29

Fredag 6 mars
10.00 Sagostund på umesamiska och svenska. Umeå stadsbibliotek ......................... 11
13.00 Minislöjd med jojk. Umeå stadsbibliotek ........................................................... 11
15.30 Frost 2 med nordsamiskt tal. Folkets Bio, Väven ............................................... 14
17.00 Radio-Bio. Stora Hotellet .................................................................................... 21
18.00 Designers Friday Sápmi. Stora hotellet .............................................................. 22

Lördag 7 mars
11.00 Renar. Gammlia ................................................................................................... 11
11.00 Aednan - Maratonläsning. Umeå stadsbibliotek ................................................ 26
13.30 Småbarnsfilmer. Folkets Bio, Väven ................................................................... 28
18.00 Radio-Bio. Umeå Folkets Hus ............................................................................. 21
19.00 Rönn-Lisa Zakrisson. Umeå Folkets Hus ............................................................. 27
19.00 Katarina Barruk konsert. Umeå Folkets Hus ...................................................... 12
20.00 Avslutningsfest. Tráhppie ................................................................................... 15

Söndag 8 mars
11.00 Renar. Gammlia ................................................................................................... 11
11.00 Samisk mässa med kyrkkaffe. Ersbodakyrkan.................................................... 18
14.00 Juvvá Pittja poesi. Umeå stadsbibliotek ............................................................. 26

KALENDARIUM 
Alla dagar 
Tráhppie på Gammlia öppet alla dagar kl 11.00-16.00 ................................................... 32
Utställning: NOMAD av Lena Stenberg. Tráhppie ............................................................. 4
Utställning: Återbördande i försoning. Västerbottens museum ...................................... 7
Utställning: Garnrester. Hemslöjdsbutiken ....................................................................... 5

Lördag 29 februari
12.30 Midvintersaga. Kulturskolan, Umestan .............................................................. 10
14.00 Midvintersaga. Kulturskolan, Umestan .............................................................. 10

Söndag 1 mars
12.00 Invigning, vernissage och Hedersprisutdelning, Tráhppie ................................... 4
14.00 Midvintersaga. Umeå stadsbibliotek ................................................................. 10
14.00 Föreläsning om Repatriering. Bildmuseet ............................................................ 6

Måndag 2 mars
11.00 Skapande verkstad för barn. Minimus, Västerbottens museum ....................... 11
18.30 Föreläsning om Duodji. Tráhppie ......................................................................... 5

Tisdag 3 mars
09.00 AIMday. Umeå universitet .................................................................................. 19
13.30 Småbarnsfilmer. Folkets Bio ............................................................................... 28
18.00 Marknadsvantar. Holmsunds bibliotek .............................................................. 23

Onsdag 4 mars
09.00 Forum för samisk hälsa. Umeå universitet ......................................................... 19
12.00 Dans och konstnärssamtal. Norrlandsoperan ...................................................... 8
12.00 Marknadsvantar. Alva kultur, NUS...................................................................... 23
17.00 Radiobio. Västerbottens museum ...................................................................... 20
18.00 Ursprungsfolk och miljö. Västerbottens museum ............................................... 9
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AIM-DAY 2020 - HÅLLBAR UTVECKLING I SÁPMI
Tisdag 3 mars kl 09:00 - 15:30 på Umeå universitet

Under AIMday - Hållbar utveckling i Sápmi får samiska frågeställare diskutera 
frågor som de skickat in på förhand med forskare från Umeå universitet och 
andra experter. Mer information finns på https://aimday.se/hallbar-utveck-
ling-sapmi-2020/ . Frågor besvaras av lena.nilsson@umu.se.
Arr: Várdduo – Centrum för samisk forskning, Svenska Samernas Riksförbund och Såhkie Umeå 
sameförening i samarbete med Sensus studieförbund.

FORUM FÖR SAMISK HÄLSA
Onsdag 4 mars kl 09:00 - 15:30 
Vardagsrummet, Humanisthuset, Umeå universitet

Det har länge saknats ett forum för diskussion kring hur aktörer tillsammans 
kan utveckla och stärka samisk hälsa. Syftet är nu att skapa en sådan mö-
tesplats på Universitetet, där olika aktörer kan mötas för att öka samverkan 
dem emellan och därigenom bidra till en bättre hälsa bland samer. Mötet är 
strukturerat i olika fokusområden där viktiga aktörer introducerar områden 
och öppnar för dialog och diskussion. Fokusområdena är Politik, Hälso- och 
sjukvård, Samisk Hälsoforskning samt Samverkan med samiska civilsamhället.

Öppet möte, alla är välkomna. (Fika ingår) 
Anmäl i förväg till miguel.san.sebastian@umu.se om du ska komma.

Arr: Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Várdduo – Centrum för samisk forskning

MÄSSA MED KYRKKAFFE
Söndag 8 mars kl 11:00 
Ersbodakyrkan, Trattgränd 1G 

Kim Rehnman, samordnare för samiskt kyrkoliv i Luleå stift leder mässan. 
Christina Hultdin, präst på Ersbodakyrkan predikar.  
Jojk av Lena Maria Nilsson. 

Kyrkan inviger sin nya kormatta i samiska färger.

Arr Ersbodakyrkan i samarbete med Luleå stift
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EN BILD KAN FÖRÄNDRA / Et bilde kan forandre
Onsdag 4 mars kl 17:00 
Västerbottens museum

1920-1930-talet var rasforskningens storhetstid. Under ett decennium blev 
bland annat den samiska befolkningen fotograferade och beskrivna som smut-
siga, mindre intelligenta och med generellt dåliga arvsanlag. 

LÅT FJÄLLEN LEVA / Baajh vaeride årrodh! La fjella leve!
Torsdag 5 mars kl 17:00 
Kulturreceptionen, Väven

För att kunna förvalta samiskt språk, kultur och kunskap är rättigheterna till 
naturresurserna, till land och vatten helt centrala. Vi möter 3 olika genera-
tioner kvinnor som genom sina liv delar erfarenheten av att driva kampen på 
detta område.

Ill Helene Gedda

RADIO-BIO
Vi lyssnar tillsammans på fyra norska radiodokumentärer om samisk 
rättighetskamp genom 100 år berättad av samiska kvinnor. Där möter 
vi renägare, offer från rasbiologin, musiker, konstnärer och aktivister.

Varje dokumentär följs av ett kortare publikt samtal. 

Fri entré. Begränsat antal platser - först till kvarn gäller.                           
Samling i respektive reception 15 minuter före start.

I ELSA LAULAS FOTSPÅR 
– 100 ÅR AV SAMISK  
RÄTTIGHETSKAMP

DET SOM HAR VARIT BORTA BLIR SYNLIGT IGEN /  
Delvieh – Det som har vært borte kommer til syne igjen.
Fredag 6 mars kl 17:00 
Receptionen, Stora hotellet

Den samiska feministen, aktivisten och socialisten Elsa Laulas 115 år gamla po-
litiska manifest “Inför lif eller död” ger resonans än idag. I den första radiodo-
kumentären möter vi fyra unga kvinnor som på olika vis förvaltar och stärker 
det samiska arvet. 

400 RENSKALLAR, 400 KULHÅL /  
400 reinskaller, 400 kulehull
Lördag 7 mars kl 18:00 
Receptionen, Umeå Folkets Hus 

Den samiska konstnären Máret Anne Sara hänger 2017 upp ett draperi av 400 
renskallar med kulhål genom kraniet utanfor det norske Stortinget. Genom 
sin konst riktar hon blicken på rättegången och statens behandling av hennes 
lillebror, Jovsset Ánte Sara som efter krav från staten ålagts att tvångsslakta en 
större del av sin renflock.

Elsa Laula Renberg 1877- 1931 
var en sydsamisk politiker, 
aktivist och skribent som 
arbetade aktivt för att samer 
skulle organisera sig för att få 
politiskt inflytande.

Hon var bland annat aktiv i  
arbetet för att ordna Sveriges 
första samiska landsmöte i 
Östersund 1918.
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AEJLEGSVAANHTSH
MARKNADSVANTAR

Tisdag 3 mars kl 18:00, Biblioteket i Holmsund
Onsdag 4 mars kl 12:00, Alva kultur, Norrlands universitetssjukhus

Erika Nordvall Falck, Jokkmokk berättar om traditionella vantar från 
Norrbotten och några av människorna bakom vantarna. Hon har samlat 
på sig många vantar och djup kunskap om vantarnas historia, färdvägar, 
koder och tillhörighet. Hennes senaste bok Marknadsvantar är skriven på 
två språk parallellt: svenska och samiska.
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Samarbete: Samiska veckan, Svensk Form Västerbotten, 
Sameslöjdstiftelsen Sami Duodji och Gotthards krog

RADIO-BIO
Läs mer på sidan 20.

DESIGNERS FRIDAY SÁPMI
Fredag 6 mars kl 18:00 - 20:00 
Stora Hotellet, Nazeens bibliotek

- Vi ville skapa något som vi själva har behov av, säger Lotta Stoor, som tillsam-
mans med Per Niila Stålka, är grundare och skapare av StoorStålka. Paret kom-
pletterar varandra: Lotta med sin bakgrund i design och sömnad och Per-Niila 
med sin spetskompetens inom IT. De berättar ikväll om sitt entreprenörskap, 

sina livsval och sin livsstil.

Boka bord på Gotthards krog, tfn 090 690 33 00, 
eller bara träffas i baren?  Krogen serverar alltid 

fantastisk mat, denna gång inspirerad från 
samiska råvaror.
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BÁGGOJOHTIN /  
TVÅNGSFÖRFLYTTNINGAR
Torsdag 5 mars kl 12:00 - 17:00 
Bio Abelli, Västerbottens museum

För hundra år sedan inleddes tvångsförflyttningarna av renskötande samer i 
Sverige. Myndigheterna kallar lösningen för en dislokation, men på samiska 
föds ett eget ord; Bággojohtin, tvångsförflyttning. Samerna i Karesuando- 
trakten blev av med sina betesmarker och hem på norsk sida och tvingades 
flytta till nya marker och hem söderöver. 

I denna roadtrip sätter vi fokus på en mörk del av svensk och samisk historia 
och hur vi än i dag påverkas och lever med det som skett. Personliga möten 
och gripande berättelser i spåren efter tvångsförflyttningarna av samer. Tre 
delar där varje avsnitt är ca 30 minuter långt.

Introduktion av Ylva Jonsson Sarri, minoritetschef på SVT i Umeå.  
Konferencier Lena Maria Nilsson, Várdduo – Centrum för samisk forskning.

Arr SVT, Várdduo – Centrum för samisk forskning. 

EN HISTORIA MED 
BARA FÖRLORARE
Kl 14:00 i Bio Abelli

Historikern och läraren Láss-
bietHeaika Johánas, Johannes 
Marainen, har under flera år 
rest runt i Sápmi och berättat 
om tvångsförflyttingarna. 

Hans förfäder var tvungna att 
lämna Sážžá för 100 år sedan. 
Han kallar tvångsförflyttning-
arna för en historia med bara 
förlorare.

HERRARNA SATTE OSS HIT
Kl 15:00 i Bio Abelli

Herrarna satte oss hit berättar nu 
historien genom de tvångsförflyt-
tades ögon. Elin Anna Labba har 
samlat berättelser, foton, brev och 
jojktexter, och fram träder en kör 
av röster från de som inte längre 
kan berätta. Boken skildrar ett hårt 
liv, renar som går förlorade när de 
vänder norrut mot tidigare marker, 
barn som lämnas till släktingar och 
sedan blir kvar. Sorg som tystas men 
ändå förs vidare.

Elin Anna Labba kommer själv från 
en familj som bodde på marker som 
stängdes för dem. För henne är tex-
ten ett sätt att väva sin egen familjs 
historia.

Foto Hugo Thambert
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JUVVÁ
Söndag 8 mars kl 14:00 
Ordet, Umeå stadsbibliotek

Konstnären och författaren 
Juvvá Pittja har sina rötter i 
Gällivare och i renskötseln. Han 
läser ur sin debutbok ”duođain 
in dieđe / vet verkligen inte”. 
Det blir poesi med inslag av 
spoken word. Juvvá kommer 
också att läsa några nya texter 
ur kommande projekt.

ÆDNAN - maratonläsning
Lördag 7 mars med kl 11:00 - 16:00 
Umeå Stadsbibliotek, Poesihörnan

Ædnan har tilldelats bl a Augustpriset och Norrlands 
litteraturpris. Kom och lyssna till uppläsning av detta 
poetiska släktepos!

Ædnan är gammal nordsamiska och betyder landet, 
marken och jorden. Eposet ÆDNAN berättar om två 
samiska familjer, vars öden speglar samernas moderna 
historia från 1900-talets början till vår tid. Skärva för 
skärva växer ett känslomässigt landskap fram, samti-
digt som familjernas liv flätas samman med Sveriges 
koloniala politik.

RÖNN
Lördag 7 mars kl 19:00 
Studion, Umeå Folkets Hus och ca kl 21:30 på Tráhppie

Rönn-Lisa Zakrisson är estradpoet och skriver texter som är en mix av vemod, 
antikolonialism, queerhet, nutid, dåtid och framtid. 

Den reppar ständigt Kiruna, byarna runt omkring och berör ämnen som stads-
flytten, sorgen i Sápmi och hett sex.

Rönn är Norrbottensmästare i Poetry Slam och kom tvåa i SM i Poetry Slam 
2019 i Malmö.
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SAMISKA KVINNLIGA 
FILMSKAPARE
Torsdag 5 mars kl 18:00 
Salong Tystnad, Folkets Bio, Väven

Samtal och visning av kortfilm och work in progress med 
fokus på övergrepp i Sapmi. I samtalet möts Sara Mar-
garethe Oskal, regissör till kortfilmen Solas dotter, och 
Liselotte Wajstedt. Fri entré.

Beaivvi Nieida / Solas datter
Anne är en medelålders kvinna som deltar i en workshop 
för författare. Hon drabbas av sina norska kurskamraters 
rasism, vilket väcker dystra minnen från barndomen. (10 
min)

Giittu Giittu / Thank you Lord
Filmen tar oss tillbaka till en tid då lihkahusat (laestadi-
ansk trans) förekom i Sápmi. (6 min)

Ribadit / Pulling in the belt
Ribadit / Pulling in the belt was a tradition in Sápmi. In 
this film we meet two elders who have experienced this. 
Director Elle Sofe is orchestrating this ancient tradition to 
life with energetic young people and dancers. (10 min)

Tystnaden i Sapmi - work in progress
Liselotte Wajstedt visar klipp från Tystnaden i Sapmi, som 
har biopremiär i höst.

Medarr: Folkets Bio, Film i Västerbotten.

FILM • FILM • FILM • FILM • FILM • FILM • FILM • FILM • FILM • FILM • FILM

SMÅBARNSFILMER
Tisdag 3 mars kl 13:30, torsdag 5 mars kl 13:30, lördag 7 mars kl 13:30 
Folkets Bio, Väven

Åtta färgstarka, magiska, surrealistiska, söta och 
snälla kortfilmer för barn. Berättarrösten är på 
nordsamiska. Regissör och manusförfattare är 
Ann Holmgren, uppvuxen i Lycksele, men numer 
boende i Tønsberg, söder om Oslo. När sonen var 
två år reagerade Ann Holmgren, som själv har 
nordsamiskt ursprung, på det bristande utbudet 
av film för samiska småbarn.

– Jag ville se om det fanns något som kunde få 
honom att behålla sitt ordförråd och lära sig mer. 
Men jag hittade inget. Då tänkte jag att då gör jag det själv, säger hon. 

Ålder 1-6 år. Åtta filmer, totalt ca 40 min. Biljett: 20 kr www.folketsbioumea.se 

Med stöd från Saami Council, Sametinget Norge och Internationella Samiska Film Institutet.

RADIO-BIO
Läs mer på sidan 20.
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TACK TILL ALLA MEDARRANGÖRER...

Alva Kultur Norrlands universitetssjukhus
Bildmuseet
Dans i Västerbotten
Ersbodakyrkan
Film i Västerbotten
Folkets Bio
Giron Sámi Teáhter
Gotthards Krog
Hemslöjden
Holmsunds bibliotek
Kultur på campus
Liksjuon Sámiensiäbrrie
Lycksele kommun
Norrlandsoperan
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji
Samiskt kyrkoliv i Luleå stift
Sensus studieförbund
Skogsmuseet, Lycksele

Stora Hotellet
Studieförbundet Bilda Nord
Svensk Form Västerbotten
Svenska Samernas Riksförbund 
Svenska kyrkan, södra Lappland
Sveriges Television
Umefolk
Umeå kommun
-Holmsunds bibliotek 
- Kulturskolan 
- Umeå kultur  
- Umeå stadsbibliotek
Umeå Teaterförening 
Umeå universitet  
- Kultur på Campus
- Inst. Epidemiologi och global hälsa
- Várdduo - Centrum för samisk  
forskning
Väven

ARRANGÖRER

FINANSIÄRER

MÖTESPLATS UBMEJEN BIEJVIEH
Samiska samordnare från Västerbotten och Norrbotten.

Samiska referensgruppen, Västerbottens museum.

Viermie K - samiskt kulturnätverk samlas till möte.

Sametingets kulturnämnd har sammanträde.

JOJKWORKSHOP
Lördag 22 februari kl 10:00 - 14:00 
Mimer, Umeå Folkets Hus

Jojkkurs indelad i en teoretisk del och en praktiskt del. Leder gör Inger Biret 
Kvernmo Gaup och Sara Marielle Gaup Beaska. Max 16 deltagare. Workshopen 
ingår i Umefolks huskort, i mån av plats. Anmälan i Umefolks festivalkansli 
i Umeå Folkets Hus foajé under festivalen 21-22 februari. Huskort köps via 
biljettcentrum.com                        Samarr Umefolk, Såhkie, studieförbundet Bilda

Konsert med Inger Biret Kvernmo Gaup och Sara Marielle Gaup Beaska 
samma dag kl 16:30 i Studion, Umeå Folkets Hus.
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VÄLKOMMEN TILL TRÁHPPIE  
det samiska kulturhuset!

Här finns

• kafé med hembakt, traditionella 
samiska specialiteter och kokkaffe

• butik med samiskt hantverk, mu-
sik, litteratur och fryst renkött

• galleri med samisk konst och 
konsthantverk

Dessutom har vi fri wifi, 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.


