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För 11e året arrangeras det kulturfestival i Gällivare 
kommun. Föreningar, eldsjälar, kulturarbetare bidrar 
alla till att vi numer har denna mycket fina tradition. 
Den har växt sig så stark att många redan i början 
på hösten börjar fråga och undra vad som är på 
gång till årets festival.

Som vanligt är det ett brett program som 
presenteras där vi vågar påstå att de flesta 
kan hitta något som passar. Vi vågar också 
påstå att hela kommunen är med, i såväl 
tätorten som på landsbygden.

Temat för årets festival är ”sagor och 
mytologier” ett beslut som togs på ett möte 
mellan föreningarna och kommunens kultur- 
enhet i februari i år. Alla program är inte 
temabundna men vi kan räkna med att 
få en hel del av den varan under festi-
valens dagar. Redan invigningsdagen 
på Gällivare museum bjuder på öpp-
ningen av Troll i Hopp utställningen.

Häng på och ta del av årets kultur- 
festival som från och med i år är sena-
relagd med två veckor från tidigare år, 
vilket gett planeringsarbetet mycket bättre 
förutsättningar. 13-21 oktober hoppas vi ses 
ute på de många arrangemang som bjuds.

Vi vill med det tacka alla som gör kulturfestivalen 
möjlig, alla föreningar och eldsjälar som är en så 
viktig grund för ett levande kulturliv.   

Varmt Välkommen till Kulturfestivalen 2018!

Lars Alriksson
Ordförande Kommunstyrelsen

Välkommen till Kulturfestivalen 2018!

Karl-Erik Taivalsaari 
Ordförande Barn-utbildning- och kulturnämnden



Lördag 13 oktober

Kl 12.00 
Gällivare 
museum 
Invigning 
av kultur-
festivalen  
med ”Troll 
i hopp” ut-
ställningen.
Invigningstal 
och under-
hållning av 
kulturskolan. 
Magnus Émlen signerar Troll i Hopp bok-
en som säljs till specialpris. Utställningen 
pågår till den 2/11.

Kl 12.30 Kulturettan Centralskolan.
Fotoutställning och Vernissage av 
Gällivare- Malmbergets Fotoklubb som vi-
sar sina bilder kring sagor och mytologier.

Kl 10.00-16.00 Kulturdagar i 
Moskojärvi bygdegård.

PROGRAM
Kulturfestivalen 2018

Foto: Staffan Landström.

Kl 11.00-14.00 Gällivare släkt- och 
bygdeforskare på Gällivare Bibliotek.
Kom och träffa Alice Ahnqvist m.fl från 
Gällivare släkt- och bygdeforskare.

Kl 11.00-14.00 Hantverksmässa i 
Studiefrämjandets lokaler.

Kl 14.00 Köhlers timmerkåta 
Mikael Niemi berättar.
Förköp av biljetter på Gällivare biblio-
tek 100:- st. Begränsat antal platser, fika 
försäljning. Åk längs Nattavaaravägen ca 
2 km, se skyltning vid vägen. Från par-
kering ca 5 min promenad till kåtan. Vid 
behov av att köra ända fram, säg till vid 
parkering.

Arr:          och Olav Köhler.

Foto: Peter Knutson.

Mikael Niemi berättar



Kulturdagar Moskojärvi Bygdegård 13-14 oktober
Lördag 12-18, söndag 10-16

Utställare, försäljning, underhållning, café, grill, loppis, lotteri

Lars Knekta Åsa Waara Heidi Grossmann

Lennart Dagbro

Adonai med försäljning av
naturprodukter, ortens
nyslungade honung och

massage

Marita Orrmalm Frekko Skaulo
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Hantverksmässa 
 Studiefrämjandets lokaler 
Föreningsgatan 9,Gällivare 

  Lördag 13 oktober 
11.00-14.00 

 Utställning och Försäljning           

Program: 
Många utställare/försäljare 
Kom och låt dig inspireras av våra duktiga hantverkare och kanske 
hittar du dig något att köpa med dig hem.      

 Välkomna till Hantverksmässan 
  Detta arrangemang ingår i Gällivare Kulturfestival 

   Välkomna till Studiefrämjandet 

 Hantverksgruppen 



Kl 17.00 Nattavaara Hembygdsgård  
Föreläsning med Sven Israelsson.
”Sommaren som var och åska som tände 
skogseldar”.

Kl 18.00 i Hakkas Folkets Hus 
Minneskonsert Wäinö Ruottinkoski.
Medverkande: Maria Ruottinkoski sång, 
Nina Sandell fiol och Seppo Härkönen 
ljud. Entre 100 kr inkl. fika.

Kl 19.00 Gläntan i Koskullskulle.
Sångkväll, önskepsalmer och önskesånger.

Kl 19.00 Jazzjam 
på Quality Hotel.
med lokala 
musiker och 
kulturskolans 
jazzgrupper.

Lördag 13 oktober
     

 

För dig som söker dina rötter… 
Lördag den 13 oktober kl. 11 - 14  

  
Gellivare släkt- och bygdeforskare 

finns på  Gällivare bibliotek 

Söndag 14 oktober

Kl 10.00-16.00 Kulturdagar i 
Moskojärvi bygdegård.

Kl 14.00 på Dansens Hus 
Dockföreställning  ”Var är mamma”?
Av och med Margaretha Selander.

Kl 18.00 Gällivare kyrka  
Pianokonsert med Luigi Bozzolan.
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LUIGI BOZZOLAN 
(Rome1978) // för närvarande baserad i Gällivare, Sverige - Laponia.
Pianist, kompositör, musiklärare och projektledare

Konsertprogram Kulturveckan 2018:
Titel på konserten: PIANO SONGS - Luigi Bozzolan piano solo
Svenska folklåtar, improvisation, original kompositioner.

Söndag 14 oktober kl 18.00 Gällivare kyrka  
Pianokonsert med Luigi Bozzolan
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Gunnar Westrin föreläser i Nattavaara

Gunnar Westrin från Råneå har gjort sig känd som en av Sveriges mest lästa 
fiskeboksförfattare och uppskattad föreläsare. Han har rest många varv runt jorden 
och fiskat i de mest avlägsna drömvatten.
Måndagen den 15 oktober kommer Gunnar Westrin att avhålla en högst personlig 
föreläsning i Nattavaara. Han kommer att dra kontentan av ett liv bakom flugspöet. 
Han vill gärna dela med sig av sitt äventyrliga liv, bland de tysta fjällen, vid 
strömmarna och vid lägereldarna.
Föreläsningen heter ”Mitt liv som flugfiskare” och kommer inte att lämna någon 
oberörd.

Missa inte chansen att höra en föreläsare som gjort sig känd som en livfull betraktare 
av svenskt och internationellt sportfiske och intressanta miljöer.

Föreläsning; ”Mitt liv som flugfiskare”.
Plats; Nattavaara Hembygdsgård
Tid; Måndagen den 15 oktober kl 18.30



Måndag 15 oktober

Kl 10.00 Skolföreställning på
Dansens Hus Dockföreställning
”Var är mamma”?
Av och med Margaretha Selander.

Kl 18-20 Hakkas Prästgårdsvägen 6 
Ikoner och ikonmåleri.
Öppen ateljé, fika.

Kl 18.30 Nattavaara Hembygdsgård 
Gunnar Westrin föreläsning ”Mitt liv 
som flugfiskare”.

Tisdag 16 oktober

Kl 12.00 Träffpunkten Nattavaara. 
Allsång med gruppen Malmklang samt 
uppträdande av linedance grupp.
Vi serverar Pitepalt till en kostnad av 50:-.

Kl 13.00 och 18.00 Guidning i 
Allhelgonakyrkan i Malmberget.
Historia, nutid och fika efteråt.

Kl 19.00 på Dansens Hus 
Konsert med gruppen Harmonize.
Från vänster: Sofia Anttila, Veronica Mar-
tinsson-Luspa, Johanna Lindmark-Larsson 
och Linda Isaksson-Luspa.

”Harmonize har en bred repertoar och äls-
kar stämsång, gärna acappella”. Kom och 
lyssna på en av våra många fantastiska 
musikgrupper vi har här i kommunen.
Välkomna. Fri entré.

Finska föreningen håller öppet sitt fik i 
huset 1 trp ner.

Kl 19 Hakkas Församlingshem 
”Hakkas Sinai t o r”.
Bildvisning från resor till Sinai och 
Katarinaklostret, visade av Tomas Åberg.

Kl 19.00 Folkets Hus Gällivare
Biosalongen Göran Strand fotograf, 
föreläser och visar sina fantastiska 
bilder.

Kulturfestivalen 2018

Foto: Anna Sofia Production.



Tisdag 16 oktober Kl 19.00 Folkets Hus Gällivare Biosalongen

Kulturfestivalen 2018

Göran Strand fotograf, föreläser och visar sina fantastiska bilder.

Gällivare Malmberget Fotoklubb har nöjet att bjuda på en spännande 
föreläsning med Göran Strand!

Han är en prisbelönt astrofotograf som tagit hem titeln som årets 
astrofotograf 2013 och 2016.

Görans bilder och filmer är publicerade hos NASA, National Geographic, 
MS NBC, Discovery m.fl.  Även musikgruppen Coldplay har använt sig av 
hans material under sina turnéer. Fri entré.
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Kl 18-21 på Dansens Hus Byakult.
Kom och Byakulta tillsammans med oss. 
Vi kan lova er en kväll full med skratt och 
kreativitet då vi ”provar på” grunderna i 
drama/teater. Pedagogiken är lekbaserad: 
Learning- by- doing. Inga förkunskaper 
krävs - Kom som du är! Eva-Lena Björk-
man och Annette Askebrand leder kvällens 
övningar. Finska föreningen håller öppet 
sitt fik i huset 1 trp mellan 18-21.

Kl 18 Malmbergets Församlingshem 
Kom, minns och berätta!
Allhelgonakyrkan de första 75 åren.

Kl 19 Gällivare Kyrka 
”Sånger i höstkvällen”.
Henrik Johansson-sång och Anders 
Näsholm-piano och orgel.

Kl 19 Blå Forell Filmstudion 
”Victoria och Abdul”.
Den unga tjänstemannen Abdul Karim 
beger sig från Indien för att delta i firan-
det av drottning Victorias femtio år på 
tronen. Han vinner drottningens gunst. 
Då drottning Victoria allt mer börjar 
ifrågasätta de restriktioner som under hela 
hennes regenttid omgärdat henne, formar 
de två en både osannolik vänskap - vilken 
hennes hov och innersta krets gör allt för 
att krossa. Filmen är en del av Filmstudi-
ons ordinarie höstprogram. Medlemskort 
gäller.

Onsdag den 17 oktober

Kl 11-14 Öppet Hus på SPF seniorerna 
Backskolan i Gällivare.
Vi bjuder på fika och berättar om 
verksamheten.

Kl 17.30 Gällivare Bibliotek 
Sagovandring, ett samarbete mellan 
biblioteket och Kulturskolan.
(Michel, Margareta och Andreas) 
Ålder: 6-7 år.  Antal: 20 barn. Hämta en 
gratisbiljett på Gällivare bibliotek. 
Begränsat antal så först till kvarn.

Kl 19 Gällivare församlingsgård. 
Psalmsång i Sapmi/Sabmé.
Kända psalmer i samisk språkdräkt 
presenterade av David Larsson.

Torsdag 18 oktober

Kl 10 och 13 Skolkonsert med Zacke på 
Blå Forell Folkets Hus.

Kl 17-19 Solbacken Palohuornas 
”Kulturafton med berättelser från förr 
och nu”.
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Kulturafton i Palohuornas 
Berättelser från förr
Torsdag 18/10 kl 17 -19 
Solbacken Palohuornas

PRO Palohuornas visar en kortfilm där 
det berättas om hur det var att vara ung 
på 1930-talet. Dessutom visas delar av 
Gällivare museums utställning Palo-
huornas-Mukkavaara Byarnas Historia.                                                           
Försäljning av smörgås, kaffe/te/saft.Välkomna! PRO Palohuornas

Sagovandring
Gällivare bibliotek

Onsdag 17 oktober •  Kl. 17.30-18.00

Ålder: 6-7 år • Max antal: 20 st
Hämta en gratisbiljett på Gällivare bibliotek.

Begränsat antal, först till kvarn gäller.
Kom och vandra med Michel, Margareta och

Andreas från Kulturskolan.



KULTURRÅDET

DANS i  NORD PREsenterar

BEYOND WORDS ÄR NAMNET PÅ 
DANS I NORDS REGIONALA TURNÉ. 
ÅRETS TURNÉ FRAMFÖRS AV DANS-
SOLISTEN PASCAL MARTY SAMT 
DANS I NORDS UNGDANSENSEMBLE.

 Beyond
Words 3

En dansant upplevelse bortom ord i en 
gemenskap som alla kan vara en del av.

Fritt inträde Vill du säkra en plats?
Mejla marie.larssonsturdy@dansinord.se

Fredag
19/10 kl 19

Gällivare Blå 
Forell.

Fri entré

Skolföre-
ställning

19/10 kl 13

Kulturfestivalen 2018



Fredag 19 oktober

Kl 13.00 Blå Forell Folkets Hus 
Dansföreställningen ”Beyond Words”.

Kl 19.00 Blå Forell Folkets Hus 
Dansföreställningen ”Beyond Words”.

Lördag 20 oktober

Kl 11.00-14.00 Kulturdag i Nilivaara 
Tema ”Verikakko”. 
Blodpalt och fikaservering.
Sune Josefssons gamla tidningsurklipp 
finns att ta del av denna kulturdag.

Kl 14.00 Gällivare Bibliotek 
Daniel Lehto.
Författarbesök med speltema.

Kl 17-20 Dansens Hus 
Jorden runt på en kväll.
Mat från världens alla hörn, underhållning 
och fantastiska möten mellan människor. 
Fri entré.

Kl 18.00 Gällivare Kyrka 
”Stora koraler-stor orgelmusik” med 
David Larsson.

Kl 19.00 Skaulo-Puoltikasvaara Folkets 
Hus Tornedalsteatern med föreställ-
ningen ” Kämpälä” av Mikael Niemi.

Kulturfestivalen 2018
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Söndag 21 oktober

Kl 13.00 Gällivare bibliotek
Författaren Linnea Axelsson pratar om 
sin nya bok Aednan.

Kl 13.00 Baltiska Stallet på Hembygds-
området ”Varför händer det inget i 
Gällivare?”.
Ett samtal under ledning av Pernilla Fager-
lönn kring vad som är möjligt i Gällivare 
och arrangörers viktiga roll för kommu-
nens kulturliv.

Kl 14.30 Baltiska Stallet på Hembygds-
området Afternoon tea.
Vi bjuder på gofika. Glutenfritt, laktosfritt 
och veganskt alternativ.

15.15 Baltiska Stallet på Hembygds- 
området Konsert med Elin Jonsson.
Riksspelman från Jämtland. Hon bjuder 
oss på traditionell folkmusik och egen-
skrivna låtar som framförs med värme, 
finess och ett hejdlöst sväng.

Kl 16.10 Baltiska Stallet på Hembygds-
området - Spelar vi upp till dans.
Ta med dansskorna.

Kl 17.00 Nattavaara Hembygdsgård 
Bugarikvintetten.
Härlig trivselkonsert med svenska visor, 
finsk tango, evergreens, dragspelslåtar och 
Evert Taube.
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Söndag 14 oktober - Blå Forell Gällivare kl. 15.00
BIO - ”Pettson och Findus flyttar hemifrån” biljetter se Gällivare Folkets Hus hemsida.

Måndag 22 okt kl. 10.00 Blå Forell
”Borgmästaren” skolföreställning för förskola. Arr: Folkets Hus.

Onsdag 24 okt
Gällivare Riksteaterförening arrangerar föreställningen "Jord" 
En fantastisk föreställning om ett relationsdrama, om förväntningar, sårade känslor och 
ett livsverk som fallit i träda. En föreställning som berör om fadern, sonen och jorden vi 
ärvde författad av den amerikanske skådespelaren och dramatikern Bruce Gooch, i regi 
av Karin Enberg.

Onsdag 7 november 
Gällivare Riksteaterförening arrangerar föreställningen Shirley Valentine med 
Maria Lundqvist i modern klassiker.

Gällivare museum under hösten 2018
Utställningar och aktiviteter
• Trollihopp – Tillsammans i vildmarken av Magnus Emlén, 
 Vernissage 13 oktober kl. 12-14. Utställningen pågår 13 oktober – 2 november 2018
• Porslinsutställning- Gammalt, nytt och lånat, utställningen pågår till 30 mars 2019
• Textil workshop 17 oktober 16.30-19.30
• 1 oktober till 1 december: Illustrerade texter av Eje Åsbrinks elevarbeten
• 12-28 november LKAB:s Konstlotteri
• 1-24 december för alla barn, Gällivare museums adventskalender

Lördag 17 november i Tjautjasjaure: Riksspelmannen David Wikslund med vänner
Se kommande annonser.

Lördag 24 november kl. 14 .00 Dansens Hus
Familjeföreställningen ” Rep och Randigt” för barn och vuxna från 3 år. Fri entré.

Tisdag 27 november Folkets Hus Blå Forell kl 18.30 
Kulturskolans Jul- och vinterföreställning 2018.

Fredag 30 november på Quality Hotell kl 16-19, After work
”Mix Match”: Kultur, Idrott och Näringsliv möts med stipen-
dieutdelningar, underhållning, olika inspel med aktuella saker 
på gång i kommunen. Italiensk Buffé 199:- inkl ett glas vin alt 
öl. Se kommande information och annonser.

Torsdag 13 december i Gellivare Kyrka
Kulturskolans Luciakonserter.

Under mellandagarna bjuder Gällivare Riksteaterförening på 
arrangemang. I skrivande stund inte klart vad det blir.

Ett axplock av mer
Kultur under hösten 2018

För mer information 
kring Kultur under 
hösten , se annon-
ser i Kometen och 
sociala medier

Kontakta gärna 
kulturenheten 
Gällivare kommun 
0970-81 80 00 
växeln



Gällivare kommun i samverkan med föreningslivet och näringslivet.
Symbolen för Gällivare kulturfestival är gjord av Erling Johansson.


