
POLARVINTERNATTENPOLARVINTERNATTEN Med tema HBTQMed tema HBTQPOLARVINTERNATTEN

Känn er varmt välkomna till Polarvinternatten eller polarvinternattsfestivalen som den kanske numer kallas 2020.
Festivalen som lyser upp i den mörkaste och kallaste tiden på året och får oss efter jul- och nyårshelgerna i december
och i början på januari att tina fram igen.

Onsdag 29 januari

Folkets Hus Gällivare
Norrbotten Big Band möter Ellen Andersson under 
ledning av Mats Hålling. En hyllning till Broadway, 
världens största teaterdistrikt och dess musikskatt. 
Entré 100:-

Torsdag 30 januari

Folkets Hus Gällivare
Skolföreställning Mansboken kl 10.00
Kvällsföresläsning Mansboken kl 18.00-19.30

Fredag 31 januari

Kl 12 Skolkonsert Burn out beats.
OBS endast förinbjudna skolklasser.

Gällivare 
Kyrka
Kl 18.00
Invignings- och 
öppningskonsert 
med Glesbygds-
Divan Carina 
Henriksson med 
band ”Raja-
ton-Gränslöst”. 
När Glesbygdsdi-
van med Vänner 
tar plats på scen 
svänger sig mu-
siken mellan Folk 
och Klassiskt, 
TangOpera, Rock, 
Visa och Annat. 
Med Egna och andras Texter och Musik, antingen
födda och gödda av den Tornedalska myllan, eller 
stöpta i Tornedalsdräkt blir det lokalt och globalt på 
samma gång, med nerv av myr och älv. 

Vi lyfter gärna våra nationella minoritetsspråk, vår
kultur, våra tonsättare och vår musik på scenen blan-
dat med internationella influenser och övriga språk. 
Gränslöst, Genréfritt och Choosefritt. 

*TangOperA - finsk tango och argentinsk tango möter 
klassiska belcanto tongångar. Vi låter språk, musik och 
världar mötas. 

Medverkande: Carina Henriksson, Tatu Kantomaa,
Max Zackrisson, Roger Norén, Tommy Lakso

Kl 19.00 Gällivare Kyrka, Munfado, Tornedalskt vemod 
möter Portugisisk Fado.

Grand Hotel Lapland - Cafét
Kl 20.00 Bög In Box - Stand up 
Show: Hur ska man kunna hitta 
den stora kärleken på cyber-
space eller via appar? Måste 
man gå ut på krogen eller är 
det så att den enda utvägen 
att hitta någon är att gifta sig i 
TV? Måste det vara en politisk 
handling att hålla sin älskade i 
handen? Och vad är det egent-
ligen vi längtar efter?
Med hjälp av musik, imitationer och komik försöker 
skådespelaren Magnus Carlsson få svar på dessa 
frågor när han skärskådar dejtingdjungeln och homo-
normen på ett uppfriskande sätt. BÖG IN BOX är en 
berusande humorshow om den desperata jakten på 
kärlek.

Kl 21.00 Hannes Lakso med vänner: Tommy Lakso, 
Hanz de Waard och Jerker Johansson.

Kl 22.00 Jam. Jamsession med festivalens alla
spelglada musikanter. Häng på och ta gärna med
dig ditt instrument.

Grand Hotel Lapland - Sportbaren
Kl 19.00 Kulturskolans Rockgrupp ”Rendezvous”.
Kulturskolans duktiga elever visar upp sig.

Kl 21.00 Molly Maguire - norrländsk härförare av den 
irländska vågen under 90-talet har återigen tagit upp 
sitt eget arv, att vårda och utveckla sin egen version 
av folkmusik som dom själva kallar för Irish Beer 
Stomp. 

Kl 22.15 Kiruna Kickers - Ett grymt coverband som 
bara spelar andras låtar.

Fritidsgården Polar
Aktiviteter kring HBTQ under eftermiddagen och
kvällen. Föredrag, aktiviteter med mera

Centralskolan Kulturettan
Kl 09.30-15.00 Öppning Fotoutställning med
vintertema. Ett samarbete mellan Gellivare bildarkiv 
och Fotoklubben.

Dansens Hus
Kl 18.00 Jazzo, Familjeföreställning från 4 år.

Gällivare museum utställningar
12.15 Tomas Åberg visar ”Ikoner”.
Face of Gällivare visar ”Vi är Gällivare”.

Lördag den 1 februari

Gällivare Centrum
Kl 12.00-14.00 Polarvinterlek ute för alla barn.

Gällivare Kyrka
Kl 18.00 Kiyo Wada - piano och Klas Gagge - cello.
”Arktisk romantik” eller ”Arctic Romance”.

Det blir musik som 
påminner Klas om 
sitt Gällivare, där han 
hade turen att möta 
cellon. Sedan spelar 
man finska melodier, 
musik från Kiyos 
hemland (Mamiya, 
japansk tonsättare) 
arrangerade för cello 
och piano. Konserten 
avslutas med en stor 
romantisk cellosonat 
av Chopin. 

Kl 19.00 Yiddish 
Revolution - Gruppen rör sig med säkerhet mellan 
traditionell klezmer, modern pop och världsmusik.

Grand Hotel Lapland - Cafét 
Kl 15.00 Mjau, Urban Uvemo och Mia Sörblom Groth.

Kl 18.30 Kulturskolans ensembler.
Kulturskolans jazzgrupper under ledning av Tomas 
Henriksson och Urban Uvemo spelar upp svängig 
musik med våra duktiga elever.

Kl 19.30 
Jazz à 
la carte 
Zoie. Får vi 
presentera 
ett väl-
smakande 
menykon-
cept - Jazz 
à la Carte 
med Zoie 
Finer. Här 
serveras 
en sköndoftande blandning av jazzstandards i egna 
tappningar blandat med en del modernare klanger 
med låtar från t ex Sting, The Beatles och Cornelis 
Vreeswijk.

Under en konsert med Jazz à la Carte får även publi-
ken vara med och påverka kvällens program. Från en 
låtlista kan publiken välja sin favoritmelodi som bandet 
sedan framför. På detta sätt finns det en kommunika-
tion mellan publik och scen som alltid är uppskattad

Kl 21.30 Jonas Knutsson kvartett
Jonas Knutsson, en av landets främsta saxofonister 
som spelat med alla och i alla sammanhang. Jonas har 
en enorm bredd och är mycket anlitad som musiker 
men håller också uppskattade workshops för elever på 
musik och kulturskolor. Här tillsammans med Tommy 
Lakso-gitarr, Hanz de Waard- bas och
Jerker Johansson - trummor.

Grand Hotel Lapland - Sportbaren
Kl 19.00 Kulturskolans Rockgrupp ”Rendezvous”.

Kl 20.00 Simon Luigi projekt.
Simon Lundmark sång och gitarr och Luigi Bozzolan 
klaviatur i en alldeles nystartad duo bjuder på musik 
från ´70, ´80, ´90 talet pop, rock, soul folk radiohits; 
helt enkelt en resa genom radiohits och favoritlåtar.

Kl 21.00 Torch This Place. Bandet är grundat 2012. 
Gruppen är en hårdrock trio som är nära metall, nära 
punk, nära vansinne!.

Kl 22.00 Lennart Ljungkvist Entertainment Orchestra
Lennart Ljungkvist Entertainment Orchestra, även 
kallat LLEO, är ett 10-mannaband från Umeå som 
spelar soul och funk men även en hel del annat. Grymt 
Sväng!!! www.lennartljungkvist.com

Grand Hotel Lapland - Cafét
Kl 20.00 Bög In Box - Stand up 
Show: Hur ska man kunna hitta 

att hitta någon är att gifta sig i 

handling att hålla sin älskade i 
handen? Och vad är det egent-

Fritidsgården Polar
Aktiviteter kring HBTQ under eftermiddagen och
kvällen. Föredrag, aktiviteter med mera.

Centralskolan Kulturettan
Från kl 12-15 Fotoutställning med vintertema. Ett
samarbete mellan Gellivare bildarkiv och Fotoklubben.

Dansens Hus
Kl 15.00-16.00 Teater Bröt
Kom och prova på improvisationsteater med Teater 
Bröt. Avslappnat, prestigelöst, nyfiket forskande och 
framför allt vansinnigt roligt

Gällivare Bibliotek
Kl 11.00-14.00 Den nyutkomna boken ” Från gruva till 
predikstol” av John Lindborg, född 1907 i Malmberget, 
presenteras av hans son Ove Lindborg. 
John Lindborgs memoarer beskriver bland annat upp-
byggnaden av Malmberget under det tidiga 1900-talet.

Kl 14.00 Föredrag med Magnus Carlsson ”Bög in Box”.

Folkets Hus Gällivare
Kl 13-16 Konst för alla i konsthallen 1 trp ner från 
foajén.

Kl 14.00 Teatersalongen Familjeföreställningen
Midvintersaga med Nordcirkus.

Om vinter och kyla, om is och om snö . Om skillnaden 
mellan att leva och dö . Om minnen, om drö mmar, om 
en lå ng mö rk natt. Om sö kandet efter en vä rdefull 
skatt.

En genusbearbetad saga som bygger på  Zacharias 
Toelius berä ttelse om Sampo Lappelill. Sagan berä ttas 
med hjä lp av cirkus, joik, så ng och musik.

En spä nnande saga som handlar om det vilda
landet hö gt upp i norr dä r solen inte syns på  flera
flera veckor.

Gällivare museum, musik och föredrag
Kl 13.00 Munfado, Tornedalskt Vemod möter
Portugisisk Fado.

Kl 14.00 ORD&TON med Bengt Pohjanen och
Aika-Carina Henriksson, Tatu Kantomaa, Roger Norén.

Bengt berättar, reciterar och samtalar kring sitt för-
fattarskap. Vi bjuder på texter, dikter, betraktelser och 
sånger ur Pohjanens/Chydenius rika sångskatt samt 
melodier från CD:n ”Rajaton-Gränslöst” En genrelös 
skiva, med texter och sånger födda ur och gödda av 
den tornedalska myllan samt Carinas egen text och 
musik.

Gällivare museum utställningar
12.15 Tomas Åberg visar ”Ikoner”.
Face of Gällivare visar ”Vi är Gällivare”.

Söndag den 2 februari

Dansens Hus
Kl 12.00 Familjeföreställning ”Svängfest med Zoie 
Finer”. Vi presenterar jazzorkesterns instrument, 
berättar en spöksaga och aktiverar publiken med lite 
rytmiska övningar.

Kl 13.30-16.30 Dans för alla, kom och prova på olika
dansstilar.

Gällivare museum - Afternoon Tea
Kl 13.00 Yiddish Revolution - Gruppen rör sig med 
säkerhet mellan traditionell klezmer, modern pop och 
världsmusik.

14.00-16.00 Samtal och uppträdanden med
Rönn Lisa Zackrisson (spoken word-poet) med
Rasmus Raphaëlle Österholm (performanceartist) på 
temat HBTQIA, konst och glesbygd.
Moderator: Pernilla Fagerlönn

16.30 Afternoon tea (se separat annons nästa vecka).

Gällivare museum utställningar
Tomas Åberg ”Ikoner”.
Face of Gällivare visar ”Vi är Gällivare”.

Centralskolan Kulturettan
Från kl 13.00-17.00 Fotoutställning med vintertema. 
Ett samarbete mellan Gellivare bildarkiv och
Fotoklubben.

29/1-2/2 202029/1-2/2 202029/1-2/2 2020
Med tema HBTQ

Arrangörer: HBTQ+ gruppen och fritidsledarna 

Mer information kommer framöver. 

Följ oss på Instagram och facebook: 

Gällivare Fritidsgård   gallivarefritidsgard

Med reservation för ändringar. 


