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Recensioner Nöje update

PITEÅ Den stundande SM-veckan ska bli en folkfest även
på det kulturella planet. Konserter, utställningar,
workshops och happenings avlöser varandra i ett brett
program som inleds på söndag.

På söndag är det stor invigningskonsert på Norrmalmia med både nya och gamla
stjärnor från länet. Hyllade popduon The Magnettes från Pajala, rapparen Kitok som
gjort succé med ”Paradise Jokkmokk”, folkmusikhjältarna J.P. Nyströms, samt
elever från musik- och dansskolan i Piteå ska alla bidra till en bred helhet.
Kommunalrådet Helena Stenberg och landshövdingen håller tal, och värd för
kvällen, där allt tal teckentolkas, blir Piteåbördiga skådespelaren Charlotte
Lindmark.

– Det ska vara ett brett program, lite norrbottnisk touch med bredd och djup. Det ska
vara både allvarligt och underhållande. Ungefär där tycker jag att jag har landat,
säger musikprofilen Dan Engman som sytt ihop programmet.

– Jag tror att det blir bra. Det känns som om jag har fångat direktiven i tre separata
akter som var och en kan ge något kul till folket.

SM-veckan stakar därefter vidare i kulturens och mångfaldens tecken under
samlingsnamnet ”En mästerlig folkfest”. Under veckan samlas kommun,
föreningsliv, kyrka och andra aktörer i ett gemensamt program.

– Alla arrangemang som fått pengar från kommunens kulturbudget ska ha fri entré,
berättar Elin Janum, projektledare för folkfesten och tillägger att det blir över 60
kulturaktiviteter under SM-veckan.

– Jag jobbar på uppdrag av Destination Piteå. Det ligger i deras intresse att visa upp
annat än bara idrott i Piteå, framför allt kulturen som ligger som grund för folkfesten.

Från och med onsdag växlar folkfesten upp i intensitet. Det blir vintermarknad längs
Prästgårdsgatan, familjetorg med samiska inslag på Rådhustorget och vid
Stadsberget byggs ett stort tält upp för att rymma 500 besökare. Det blir mat, dryck,
liveframträdanden, prisutdelningar och möjligheter att se tävlingarna i
storbildsformat. Det har varit hårt tryck på Vip-paket som sålts.

– Även folk som inte är intresserade av idrott ska kunna vara med i SM-veckan och
känna sig delaktiga. Om det blir lyckat är tanken att det ska bli återkommande, som
en vinterfestival i Piteå. Med ungefär samma grundkoncept i centrum, säger Janum.

Kulturchef Peter O Ekberg gläds åt det program som presenteras. Han tycker att
Piteå kommun höjer ribban för vad SM-veckan kan vara.

– Jag är oerhört glad att vi nu har fått till det här. Just att man anammade det här
med att höja kulturens värden överhuvudtaget, att synlig- och tydliggöra kulturen
och allt vad den står för i form av lust och upplevelser, underhållning och eftertanke.

Han påpekar att SM-satsningen inte påverkar kultur och kulturaktörer under året i
övrigt. Även sponsorer och landsting finns med och Peter O Ekberg lyfter fram
föreningslivets kompetens i sammanhanget.

– De har verkligen gjort ett kanonjobb. Det har känts bra att jobba så nära varandra i
våra olika ansvarsområden.

FAKTA

Kultur under SM

Söndag 24 januari: Konstvernissage,
Anders Sunna och Roland Pantze,
konsthallen 12.00. Invigningskonsert
(Magnettes, Kitok, J.P. Nyströms,
musik- och dansskolan med flera),
Norrmalmia 17.00.

Måndag 25 januari: Vernissage,
högstadieelever från Hortlax, Pitholm,
Christinaskolan och Sjulnäs, Kaleido
18.00. Ordmån, författaren Stina Stoor,
Krokodil 19.00.

Tisdag 26 januari: Öppen
krokiteckning, Kaleido, 18.30. Konsert
med Goats head soup (Rolling Stones-
tema), Krokodil, 19.00.

Onsdag 27 januari: Konsert med
isländska Hallur Ingólfsson Öraefi,
kulturtältet, 11.00 (även 28 och 29/1).
”Trevligt folk”, visning av Filip och
Fredriks film + eftersnack kring
integration, Kaleido, 18.30. Konsert
(Dire Straits-tribute) med Dave &
Friends, kulturtältet, 19.00.
Vintersportkonsert, Musik- och
dansskolan, Acusticum, 19.00. Kul-Tur
på torget, årets Pite-revy,
Christinasalen, 19.00 (även 29 och
30/1). Konsert med kören C & Hör,
Piteå kyrka, 20.00.

Torsdag 28 januari: Dansworkshops för
barn, familjetorget, 12.30. Konsert
med John Henry (country),
kulturtältet, 13.00. Filmvisning för
barn, familjetorget, 13.00 (även 30/1).
Ung kreativ, skapande mötesplats för
unga, Kaleido, 18.00. Video-
installation, Dan Lestander visar sin
”Dreams and wishes” (även 29/19,
familjetorget, 18.00. Ispoesi-café,
Konsthallen, 18.30. Concerto Grosso,
Nordiska kammarensemblen, Nordiska
blåsarkvintetten, David Saulesco med
flera, Acusticum, 19.00. Framnäs
jazzlinje spelar jazz, Ekbergs 19.00
(även 29 och 30/1). Great Gig och
Storstryk hyllar The Eagles,
kulturtältet 19.00. Körkonsert med
Arctic Light, Piteå kyrka, 20.00.

Fredag 29 januari: Konsert med
Norrbotten Neo, Sju nyanser av
bräcklighet, Kaleido 17.00. Konsert
med Ronny Eriksson och Ramblin’
Minds, Krokodil 19.00. Konsert med
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09:15 PITEÅ

Böter för knark och vapen

09:05 

Luleå ser fram mot fjärde raka

08:32 LULEÅ

Fyra års fängelse för grovt knarkbrott

08:25 PITEÅ

SMHI varnar för snöfall

08:10 VÄDRET

Så blir vädret i dag

IGÅR 22:47 PITEÅ

Valberedningen förordar
Lundkvist

IGÅR 14:46 PITEÅ

Trio klar för Piteå IF

IGÅR 21:14 PITEÅ

Sandberg avgår

PLUS IGÅR 19:45 PITEÅ

Bilister struntar i förbudsskyltar

IGÅR 16:59 PITEÅ

Tionde raka, Piteå

IGÅR 19:20 PITEÅ

Carlsson bäst i Sverige

PLUS IGÅR 21:10 PITEÅ

Enklare för Piteborna att kasta
sina sopor

08:25 PITEÅ

SMHI varnar för snöfall

18/11 LIVE

Se Piteå Hockeys match här

IGÅR 11:55 PITEÅ, UPPDATERAD

Popstjärnan kommer till
Havsbadet

PLUS IGÅR 19:45 PITEÅ

Bilister struntar i förbudsskyltar

PLUS IGÅR 20:08 PITEÅ

Lånar 100 miljoner till
äldreboendet

18/11 

Gellert Tamas klär av SD

18/11 LIVE

Se Piteå Hockeys match här

20/11 DEBATT

Ja till kollektivavtal vid offentlig
upphandling

IGÅR 11:55 PITEÅ, UPPDATERAD

Popstjärnan kommer till
Havsbadet

IGÅR 10:59 PITEÅ

Sundström förhandlar om tåg

17/11 KIRUNA

Salming ifrågasätts som same

PLUS IGÅR 05:00 PITEÅ

Duschväggar ska få elever att
duscha

19/11 

Vi som trodde på Hillaryseger

d
Läckage...
Bosses viktresa
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het PopDUO. Rebecka Digervall och Sanna Kalla i flitigt uppmärksammade The Magnettes från Pajala har
framträtt både i USA och England. På söndag spelar de på invigningskonserten för SM-veckan. | Bild:
Gunnar Westergren
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Anders Sandlund

folkhögskola, Kaleido, 21.00.

Lördag 30 januari: Konsert med
Norrbottens ungdomssymfoniker,
Acusticum 14.00. Konsert med Melissa
Aldana, ung stjärna som spelar
jazzsaxofon, Krokodil 14.00. Musik-
och dansshow med elever från Kultur
och dansskolan, Kulturtältet 16.00 och
21.00. Hope - den sista som överger
dig, monolog, Charlotte Lindmark,
Kaleido, 19.00. Konsert med Trio
Eljest, reggae, pop och r’n’b, Krokodil,
19.00. Konsert med gruppen Vaimo
(sånger på samiska, finska och
meänkieli), Piteå kyrka 20.00. Schyssta
bananer (Piteåstudenter spelar Electric
Banana Band), Acusticum 20.00. (Även
en barnkonsert på samma tema 31/1,
14.00).

Dessutom: Leksakotek (leksaksbyte
med Reprisen) i Gallerian, onsdag till
lördag. Vintermarknad och kulturtält
på Kulturtorget, onsdag till söndag.
Samiskt utomhuscafé på Rådhustorget
(onsdag-lördag). Skapande verkstad
för barn med Konstlängan, Gallerian,
29 och 30/1.
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Popstjärnan kommer
till Havsbadet
PITEÅ, UPPDATERAD Namnet på sommarens stora dragplåster på
Havsbadets beachparty offentliggjordes vid dagens pressträff.

Idol-Jesper
slutade ”på topp”
PITEÅ Jesper Petersson är nöjd med sin
med medverkan i "Idol" och blickar nu
framåt.

Häftig rockfest
med Great Gig
Succén är ett faktum. Great Gig fyllde
Norrmalmia igen. 1 800 personer slöt
upp på lördagskvällens hårdrockfest.

Jespers Idol-
äventyr tog slut
STOCKHOLM Jesper Petersson slutade
som femma i tävlingen.

SENASTE NÖJE

MER NÖJE

18/11 PITEÅ

Mäktig och förfinad Jannok
Det blev succé för Sofia Jannok i Piteå. Cirka 250
fans slöt upp på Acusticum på fredagskvällen.

17/11 STOCKHOLM

Jesper hyllar sina bröder i tv
Piteås idolhopp sjunger Dylans "Make you feel my
love" för sina yngre syskon.

17/11 PITEÅ

”Jag älskar soul, r&b och kärlek”
Erika Quiah från Piteå debuterar med singeln
"Crying out for me".

16/11 UMEÅ

Tryggast när hon är på väg
Sofia Jannok är högaktuell i media. På fredag kväll
kan Piteåpubliken uppleva henne live.

16/11 NÖJE

Strejk hotar "Idol"
Musikerförbundet varslar TV4-programmet "Idol" om
strejk.

15/11 PITEÅ

Konsert för behövande barn i Piteå
Lokala musiker hjälper behövande barn inför julen.

09:37 DANS

Elias sjunger med Cullbergbaletten

09:27 TV

"Gilmore girls" tillbaka på Netflix

09:13 NÖJE

Hägglunds absurda "På spåret"-resa

09:12 TV

"Allt för Sverige" vann Emmy

08:43 NÖJE

Kardashian ställde in comebacken

08:09 MUSIK

Åre ska kombinera skidor och musik

08:01 NÖJE

Siewert Öholm drabbad av cancer igen

07:44 NÖJE/KULTUR

De leder årets "Musikhjälpen"

07:25 KULTUR

Kramkalas för Glada Hudik-profil

07:00 TV

Bengt Magnusson tillbaka som julvärd

04:23 MUSIK

Kanye West till sjukhus

IGÅR 22:35 MUSIK

Coldplay släpper ny musik nästa år

IGÅR 22:10 FILM

"Dracula"-regissör gör film om Nobel

IGÅR 21:13 FILM

"Dune" kan bli film igen

IGÅR 19:34 TV

Ny Chappelle-standup till Netflix

Mest lästa artiklarna
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Kontakt
Växeln: 0911-645 00

Nyhetschef (dagtid): 0911-645 10
Nattredaktör (kvällstid): 0911-645 05
Tipstelefon: 0911-646 00
redaktionen@pt.se

Postadress:
Box 193
941 24 Piteå

Besöksadress:
Hamnplan 5
Piteå

Fler kontaktuppgifter

Om PT
Piteå-Tidningen AB, som grundades
1915, ägs av arbetarrörelsen i Pite
älvdal samt enskilda personer. Piteå-
Tidningen är det dominerande
nyhetsmediet i Piteå, Älvsbyn,
Arvidsjaur och Arjeplog. Piteå-
Tidningen kan läsas på papper, webb,
mobilsajt, digitala skärmar, taltidning
och marksänd TV i 24Norrbotten.

VD Publisher/Tidningschef (ansvarig
utgivare):
Matti Lilja

Redaktionschef (stf ansvarig
utgivare):
Bengt Larsson

Nyhetschef:
Anders Thelin

Digital redaktör:
Elin Backlund

20911-645 00

E-tidningen
Du som redan är prenumerant
har obegränsad tillgång till
e-tidningen (gäller
privathushåll).

• Logga in och läs
• Köp lösnummer
• Bli prenumerant

Läs tidningen som RSS
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Butik
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