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Storuman som Årets Kulturkommun i Västerbotten fortsätter 
i vår med oförminskad styrka. Året innebär ett extra 
stort utbud av kultur från länskulturinstitutionerna - 
Västerbottens museum, Västerbottensteatern och 
Norrlandsoperan samt andra länsaktörer, som planerar 
och genomför publika arrangemang, workshops, 
program för skola, debatt och mycket mer tillsammans 
med lokala företrädare. Vi hoppas att du hittar något 
som lockar, och att du tar chansen att besöka något av 
alla arrangemang.

I den här programtidningen får du några smakprov på 
allt som händer under våren. Följ året på Storumans 
kommuns webbsida www.storuman.se/kulturkommun, 
evenemangskalendern på www.storuman.se/
evenemang och sociala medier Facebook, Instagram och 
Twitter @storumanskommun. De uppdateras löpande 
med allt som händer under året.

Välkommen!

STORUMAN – MED KULTUREN I FOKUS

ÅRETS  
KULTUR 
KOMMUN

VÄSTERBOTTEN

Vill du ha kontakt med arrangörerna så vänd dig direkt till  
respektive arrangör eller maila någon i samordningsgruppen:  
erik.palm@norrlandsoperan.se 
sofia.andersson@vbm.se  
olga.pettersson@vasterbottensteatern.se

Luspie, dan jábien kultuvran 
kommuvna Västerbotten dajvane!

Omslagsfoto:  
Madeleine Rinman. 



NORRLANDSOPERAN

QUILTY
5 FEBRUARI KL 19.00  •  STORUMANS FOLKETS HUS
Dag Westling, Esbjörn Hazelius, Gideon Andersson och Staffan Lindfors 
är närmast att betrakta som levande legender på Nordens irländska 
folkmusikscen och räknas som några av Skandinaviens främsta 
företrädare för irländsk traditionell musik. Med bandet Quilty bjuder de 
på generösa, variationsrika och färgstarka konserter, till bredden fyllda 
av spelglädje, humor och allvar.
Biljetter säljs i anslutning till föreställningen.  
Biljettpris: ord. 150 kr, scenpass 100 kr, barn och unga under 20 år gratis.  
Arr: Storumans Musik- och Teaterförening och Motili.
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MALLEUSINCUS
8 FEBRUARI KL 14.30  •  KULTURCAFÉ SHANGRI-LA, STENSELE
Slagverkarna Johan Bridger och Patrick Raab har en bred 
repertoar som sträcker sig från transkriptioner av Bach till nutida 
tonsättare. På Shangri-La i Stensele bjuds “Årets kulturkommun” 
på en fantastisk konsert med musik av just J. S. Bach men även 
Arthur Piazzolla, Avner Dorman och Anders Koppel framfört på 
marimba och vibrafon.
Fri entré. Kaffeservering. Arr: Kulturcafé Shangri-La.

WORK IN PROGRESS - HUMANS & SOIL
27 FEBRUARI KL 18.00  •  TÄRNABY FOLKETS HUS
Under februari månad har koreografen Marit Shirin bjudits in i residens för att skapa den kommande föreställningen 
Humans & Soil. Varmt välkommen på en work in progress-visning och ett samtal med koreografen, dansarna och 
musikerna: Marit Shirin, Sebastian Björkman, Linnea Sundling, Nina Nordvall Vahlberg och Annelie Nederberg.  
Humans & Soil är ett konstnärligt samarbetsprojekt som utforskar människans relation till jorden och urfolkens 
kulturella rättigheter. 
Fri entré. Arr: Dans i Västerbotten/Norrlandsoperan med stöd av Storumans kommun.
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NORRLANDSOPERAN

BLUES TRANSFUSION  
MED ANNA SAHLENE
10 MARS KL 19.00  •  FÖRSAMLINGSGÅRDEN, STORUMAN
Blues Transfusion hittar rötterna i 1960-talet med en repertoar 
baserad på orgeldriven själfull blues uppblandad med 
hardbopens flyhänta improvisationer och kryddad med soul. 
De spelar eget material kombinerat med kompositioner av 
Etta James, Nina Simone, Horace Silver, Wayne Shorter, John 
Coltrane, Nancy Wilson m.fl. Medverkande: Håkan Broström 
saxofoner, Max Schultz gitarr, Chris Montgomery trummor,  
Leo Lindberg hammondorgel och Anna Sahlene sång. 
Biljettpris: ord. 150 kr, scenpass 100 kr, barn och unga under  
20 år gratis. Biljetter säljs i anslutning till föreställningen.  
Arr: Storumans Musik- och Teaterförening och Motili. 

SMÅ FANTASMER
17 MARS KL 19.00  •  FÖRSAMLINGSGÅRDEN, STORUMAN
Sara Lindh och Krister Jonsson tar oss med på en 
musikalisk och vindlande tankeresa över hav och 
land, ut i okända rymder och in i själens innersta rum. 
Föreställningen riktar blicken ut mot världen och samtidigt 
in mot oss själva och de val vi gör. Allt med svenska texter 
till låtar av Frank Sinatra, Nina Simone, David Bowie, 
Emmylou Harris, Björn Afzelius, Freddy Wadling, Monica 
Zetterlund, Simon and Garfunkel och många fler.
Biljettpris: ord. 150 kr, scenpass 100 kr, barn och unga under 20 
år gratis. Biljetter säljs i anslutning till föreställningen.  
Arr: Storumans Musik- och Teaterförening och Motili. 

NORRDANS:  
VI KAN GÖRA VA DU VILL 
14 MAJ KL 13.00  •  STORUMANS FOLKETS HUS 
Vi kan göra va du vill riktar sig till den unga och unga vuxna 
publiken. Snarare än en traditionell teatersituation med 
en sittande publik så önskar koreografen Ludvig Daae och 
konstnären Tove Berglund att dansen ska hända runt, 
bland och kanske med besökarna. Likt en dansbana eller 
en samling i en församlingslokal så kommer Vi kan göra 
va du vill att jobba med dansen som en social händelse 
där publiken och Norrdans tillsammans skapar ett 
sammanhang som utforskar hur vi kan se annorlunda på 
nationell identitet och gemenskap.
Fri entré. Arr: Norrlandsoperan i samarbete med Storumans 
Musik- och Teaterförening. 

Foto: Lia Jacobi
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GÖREL CRONA :  
SELMAS SAMLADE VREDE
2 APRIL KL 19.00  •  SKOLANS GYMNASTIKSAL, GUNNARN,  
3 APRIL KL 19.00  •  ANDERS. BISTRO, HEMAVAN
Görel Crona gestaltar Selma Lagerlöf från ung flicka till 
nationalikon. Vi får följa hennes kamp för rätten att ta plats i den 
mansdominerade parnassen – en annan bild än den om sagotanten. 
Här möter vi en passionerad kvinnas väg genom livet vars inre 
övertygelse ständigt driver henne framåt. ”Jag måste välja och jag 
måste offra för jag måste skriva”. Vi får uppleva Selmas passioner 
och besvikelser, följa hennes kamp för kvinnors rätt på samhällets 
alla områden och höra hennes öppenhjärtliga självinsikter som inte 
räds det innersta mörkret. 
Arrangör i Gunnarn: Storumans Musik- och Teaterförening och Gunnarns 
intresseförening. 
Biljettpris: ord. 150 kr, scenpass 100 kr, barn och unga under 20 år gratis. 
Biljetter säljs i anslutning till föreställningen. 
Arrangör i Hemavan: Anders. bistro. Biljettpris: ord. 150 kr, föreställning 
inkl. middag 295 kr. Biljetter säljs i anslutning till föreställningen.
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UNGHÄSTEN: XXX 2.0
18 MAJ  •  TÄRNABY (skolföreställning) 
19 MAJ  •  STORUMAN (skolföreställning)
Om kärlek och sex, fördomar och fantasier, 
nyfikenhet och pinsamheter. Föreställningen 
är fylld med humor och värme och har 
under flera år varit en del i högstadiets 
sexualundervisning i Västerbotten. 
Föreställningen följs av ett pedagogiskt 
efterarbete i form av en Talkshow där 
ungdomsmottagningen deltar som experter. 
Det blir samtal och information om kärlek, 
relationer och sex med utgångspunkt från 
föreställningens innehåll. 
Spelas som skolföreställning. 
Arr: Storuman kommun. Fo
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VÄSTERBOTTENSTEATERN

WORKSHOP: BERÄTTA! 
28 MARS KL 10.00-15.00  •  STORUMANS BIBLIOTEK 
Nordiskt Berättarcentrums pedagog Lillemor Skogheden leder 
en workshop för vuxna med lust att lära sig mer om muntligt 
berättande. Vi inleder med en berättaruppvärmning och sedan 
provar vi olika roliga och inspirerande verktyg för arbete med 
berättelser. Fantasi, minnen och eget skapande är i fokus. Vi  
lyssnar på och inspireras av varandra. Oavsett tidigare erfarenheter 
så är du välkommen till denna workshop. Kanske kan den ge lust 
och idéer som leder vidare till ett arbete med en längre berättelse. 
Kostnadsfritt. Antal deltagare: 6-12 st. Anmälan senast den 20 mars till 
Gunilla Pettersson, gunilla.pettersson@storuman.se 
För frågor om workshopen, kontakta: lillemor.skogheden@
vasterbottensteatern.se  
Arr: Nordiskt Berättarcentrum/Västerbottensteatern och Storumans 
bibliotek.
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ANDRA KULTURAKTÖRER

FÖRELÄSNING:  
PO TIDHOLM – KARTAN  
20 FEBRUARI  KL 18.00  •  STORUMANS BIBLIOTEK
Kartan är en saklig, rolig, pedagogisk och milt 
provocerande föreställning. Utifrån Sverigekartan 
pratar journalisten och författaren Po Tidholm om 
ekonomi, geografi och de skilda förväntningar som 
finns på staden och landet. Var är det möjligt att 
leva, arbeta och studera i framtiden? Var hamnar 
statens satsningar och företagens investeringar? Ryms 
landsbygden i den nya berättelsen om Sverige?
Fri entré.  
Arr: Storumans bibliotek och ABF Storuman.
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VÄSTERBOTTENS MUSEUM

SAMISK KULTURARVSMÄSSA  
28–29 MARS KL 10.00–15.00  •  TÄRNABY FOLKETS HUS
Bläddra bland gamla fotografier, lyssna på föredrag och titta på utställningar och föremål 
från Tärna sameförenings föremålssamling. Möt personal från Västerbottens museum och 
Storumans kommuns fotoarkiv. 
Fri entré.  
Arr: Västerbottens museum, Aejlies-Samiskt centrum, Aktene, Atoklimpens kulturreservat och 
Storumans kommuns fotoarkiv.

Mjölkskopa av urholkad och väl slipad björkvril. 
Tillverkad av Ingemar Israelsson.  
Deposition från Tärna sameförening 2009.
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ANDRA KULTURAKTÖRER

FÄLLSÖMNADSKURS -  
SY I PÄLSSKINN
22-23 FEBRUARI KL 10.00-16.00  •  BLÅ KUPAN, STENSELE
Återbruk, gammal päls eller sy i nya fårskinn. Du lär dig olika 
sömnadstekniker, hur man gör tråd, historik mm. Du kan sy 
kuddar, dynor, muddar, mössor, fällar med mera.
Kostnad: 1200 kr, 1100 kr för medlem i Västerbottens läns 
hemslöjdsförening. 
Anmälan och info: kristina.ersviken@hemslojd.org 070-516 95 91 
Arr: Västerbottens läns hemslöjdsförening/
Länshemslöjdskonsulent/textil i samarbete med Vävklubben 
Rallarrosen i Stensele.

FÖRELÄSNING:  
LARS H GUSTAFSSON
23 MARS KL 18.00-19.30  •  STORUMANS BIBLIOTEK
Barnläkare och författaren Lars H Gustafsson föreläser under 
rubriken “Glöd och visdom – mina vägvisare för barnets 
rättigheter”.
Fri entré. Arr: Storumans bibliotek och ABF Mitt i Lappland.

DOMEDAGEN™ – EN 
TRALLVÄNLIG TALKSHOW
14 MAJ KL 19.00  •  STORUMANS FOLKETS HUS
Musikalisk feel bad-talkshow med både 
klimatångest och hopp. Naturskildraren Martin 
Emtenäs och musikern Stefan Sundström samt 
pianisten Birgitta Henriksson rör sig lekfullt och 
underfundigt mellan fakta och filosofi, vetenskap 
och humor för att undersöka vad som hänt på 
sistone – på klotet och helt nära där vi bor.
Biljettpris: ord. 150 kr, scenpass 100 kr, barn och 
unga under 20 år gratis. Biljetter säljs i anslutning till 
föreställningen.  
Arr: Storumans Musik- och Teaterförening. 
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KALENDARIUM VÅREN 2020
STORUMAN – ÅRETS KULTURKOMMUN I VÄSTERBOTTEN

On 5/2 Quilty (Norrlandsoperan), Storumans Folkets Hus. Arr: Norrlandsoperan och Motili. 
Lö 8/2 Malleusincus (Norrlandsoperan), Shangri-La, Stensele. Arr: Norrlandsoperan och Motili.
To 20/2 Okända djur & magiska vatten (Teater Soja och Camilla Wolgers), skolföreställningar i Storuman.  

Arr: Storumans kommun.          
To 20/2 Författarbesök: Po Tidholm med “Kartan”, Storumans bibliotek.  

Arr: Storumans bibliotek och ABF Mitt i Lappland.
Lö 22/2 - sö 23/2  Fällsömnadskurs - sy i pälsskinn, Blå kupan, Stensele.  Arr: Hemslöjdsföreningen Västerbotten 

och Vävklubben Rallarrosen i Stensele.  
To 27/2  Work in progress: Humans & Soil (Norrlandsoperan), Tärnaby Folkets hus.  

Arr: Dans i Västerbotten/Norrlandsoperan.  
Må 9/3 - fr 13/3  Cirkus (Nordcirkus), skolföreställningar i Storuman, Slussfors och Tärnaby/Hemavan.  

Arr: Storumans kommun.
Ti 10/3 Blues Transfusion (Norrlandsoperan), Församlingsgården, Storuman. Arr: Norrlandsoperan och Motili. 
Ti 10/3 - fr 13/3 Typ tjej, typ kille... (Totalteatern), skolföreställningar i Storuman och Tärnaby.  

Arr: Storumans kommun.                
Ti 17/3 Små fantasmer (Norrlandsoperan), Församlingsgården, Storuman. Arr: Norrlandsoperan och Motili.
Må 23/3 Lars H Gustafsson: Glöd och visdom – mina vägvisare för barnets rättigheter, Storumans bibliotek. 

Arr: Storumans bibliotek och ABF Mitt i Lappland.
Må 23/3 - to 26/3  Vindel & Vinda, (Norrlandsoperan), skolföreställningarar i Storuman och Tärnaby/Hemavan.  

Arr: Storumans kommun.  
Lö 28/3 Workshop: Berätta!(Västerbottensteatern), Storumans bibliotek.  Arr: Nordiskt Berättarcentrum/

Västerbottensteatern och Storumans bibliotek.                         
Lö 28/3 - sö 29/3  Samisk kulturarvsmässa, Tärnaby Folkets hus. Arr: Västerbottens museum, Aejlies-Samiskt 

centrum, Aktene, Atoklimpens kulturreservat och Storumans kommuns fotoarkiv. 
Ti 2/4 Görel Crona: Selmas samlade vrede (Västerbottensteatern), Gunnarns skola.  

Arrangör: Storumans Musik- och Teaterförening och Gunnarns intresseförening.
On 3/4  Görel Crona: Selmas samlade vrede (Västerbottensteatern), Anders. bistro, Hemavan. 

Arr: Anders. bistro i samarbete med Storumans Musik- och Teaterförening.
On 22/4  Bokstavsbyrån, (Norrlandsoperan), skolföreställningarar i Storuman. Arr: Storumans kommun.
Ti 5/5  Mina nya skor, (Moliére-ensemblen), skolföreställningar i Storuman. Arr: Storumans kommun.
Lö 9/5 Blåsmusikens dag – manifestation för blåsmusik. (Kulturakademin), Storuman. Arr: Kulturakademin.
To 14/5 Norrdans: Vi kan göra va du vill (Norrlandsoperan), Storumans Folkets Hus.  

Arr: Norrlandsoperan i samarbete med Storumans Musik- och Teaterförening.
To 14/5 Domedagen - en trallvänlig talkshow, Storumans Folkets Hus. Arr: Storumans Musik- och 

Teaterförening. 
Må 18/5 - ti 19/5 UngHästen: XXX 2.0 (Västerbottensteatern), skolföreställningar i Tärnaby och Storuman.  

Arr: Storumans kommun.
Fr 12/6  Föreläsning: Lär dig om cykling och hälsa, Hotell Toppen. Arr Medborgarskolan.
Lö 13/6  Cykelevent Storuman – Lycksele med stopp i byarna efter vägen. Arr Medborgarskolan.
Sö 14/6  Kulturtåget (ånglok) Storuman – Lycksele – Storuman. Arr Medborgarskolan.
To 25/6 – sö 28/6  Storumandagarna.
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FEBRUARI

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

Fullständigt program hittar du på www.storuman.se/evenemang och i 
sociala medier, @Storumans kommun. De uppdateras löpande med allt 
som händer under året.


