
Sju veckor kultur i Granö

 Alla dagar  12-17 
 Vid evenemang   12-19

 Alla dagar  12-17 
 Vid evenemang   12-20
 Caféet öppet under dessa tider 
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Med reservation för ändringar

Caféet öppet under dessa tider 

2018

22 juni – 12 aug 



S jungaregården kulturcentrum slår på midsommarafton för  
fjärde året i rad upp sina portar. Sju veckor av kultur väntar 
våra besökare!

Sjungaregården är en västerbottensgård i Granö med anor från 
1700-talet. Mangårdsbyggnadens interiör står orörd sedan  
1900-talets början och besökarna är välkomna in för att uppleva hur 
ett stort bondehem har sett ut i slutet av 1800-talet. På gården finns 
också en bagarstuga från slutet av 1700-talet i vilken olika konst-
hantverkare och slöjdare ställer ut sina alster. I ladugården finns flera 
gallerier med konstutställningar och i logen har vi vår teaterlokal där 
allt från berättarkvällar till klassiska konserter äger rum.

I mangårdsbyggnadens stora kök ligger caféet. Här finns allt från 
gammaldags fikabröd till nygräddade våfflor och hembakad mjukkaka. 

Stanna upp och njut!

sjungaregården 
kultur- och teaterförening

Hela Sjungaregårdens 
sommarprogram görs i 

samarbete med:



Bilderna är beskurna

Eva Juneblad

Sebastian Reichlin

Leif Lindgren
(måleri)

Jenny Fahlgren
(bilder)

Gubben
(slöjd)

Andreas Neves
(hantverk)

Rakel Neves 
Utterström

(måleri)

Mona Bruce
(oljemåleri)

Anita Midbjer
(akvarell 

och träsnitt)

Fredrik
Johansson

(bilder)

Margareta
Johansson

(bilder)

Eva
Juneblad

(glas)

Jonatan
Hedetoft

(skulptur/design) Terttu 
Haapanen
(hantverk)

Bengt-Erik
Nilsson

(skulptur)

Smedja
Lycka

(bruks- och 
konstsmide)

Lilian Nilsson
(handarbete)

Karen på 
Högås Getagård

(ostkorgar/fotografi)

Sebastian
Reichlin
(smide)

Bengt
Waldemarson

(träslöjd)

Bo 
Lundström

(yxor/skärverktyg 
i allmogekulturen)Bengt Frank 

(måleri)

Pia Schmalz
(keramik)

Charlotta Berggren 
(textila bilder)

Karin Lundström
(textila bilder)

22 juni - 29 juni

30 juni - 6 juli

7 juli - 13 juli

14 juli - 20 juli

21 juli - 27 juli

28 juli - 3 aug

4 aug - 12 aug

Lotta 
Leipstö

(kollage)

Jenny 
Berggren
(bilder)

Claes 
Hofberg 
(slöjd)

Temautställning
7 juli – 12 aug Retrospektiv utställning över Vindelnkonstnären Hjalmar Kröger (måleri)

Gubben(Roland & Marianne)

Utställningar
Sommarschema  22 juni - 12 aug

Anita Midbjer
Bengt Frank

Claes Hofberg Leif Lindgren Rakel Neves Utterström Mona Bruce Andreas Neves

Karen på Högås Getagård

Charlotta Berggren & Pia Schmalz

Hjalmar Kröger

Fredrik Johansson Jonatan Hedetoft

Jenny Berggren Karin Lundström Lotta LeipstöLilian Nilsson

Bengt-Erik Nilsson

Jenny 
FahlgrenMargareta Johansson

Bengt Waldemars
on

Terttu Haapanen



Fredag 22 juni
 12.00-  Midsommarafton – fri entré
 17.00 Dans kring stången till musik av Ellinor Petersson-Storm 

och Marita Andersson. Fiskdamm, vernissager och musik-
underhållning av Andreas Rydman, gitarr, Vivien Searcy, 
sång och gitarr, Hilma Norberg sång och piano, Karl Alvin 
Rydman, gitarr.

Söndag 24 juni
 18.00 Den samiska kulturskatten – entré 100 kr  

Hur den samiska kulturskatten förmedlats via jojken, språket 
och litteraturen. Johan Sandberg McGuinne berättar, jojkar 
och sjunger. Johan introduceras av Carl-Axel Gyllenram,  
litteraturfrämjare på Länsbiblioteket i Västerbotten. 

  I samarbete med Länsbiblioteket i Västerbotten och biblioteken i 
Granö och Vindeln

Tisdag 26 juni
 18.00  Hela Sverige ska leva! – entré 100 kr
  Ett rundabordssamtal om möjligheterna att skapa utveckling 

utanför storstäderna. Inledningsanförande av Åse Classon, 
Hallsberg, ordförande i Riksorganisationen Hela Sverige ska 
leva. Därefter ett samtal om att se och förverkliga möjlig-
heter mellan Åse Classon, länsrådet Lars Lustig, demo-
kratiaktivist Malin Ackermann, Lycksele,  Jan Wejdmark, 
ordförande i Samhällsbyggarna, företagaren Tomas Nilsson, 
som omvandlat Tegsnässkidan till ett modernt företag, och 
entusiasten Anders Lundgren, från Tvärålund, byn med en 
ökande befolkning. Moderator: Anders Lindqvist, f d SVT

  Ett samarrangemang med Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Torsdag 28 juni
 18.00  Mickes Combo  – entré 100 kr 

Mickes Combo är ett band från Umeå som spelar blandad 
musik som jazz, swing, folkmusik, visor med mera. Mikael 
»Micke« Enström – dragspel och kapellmästare. Rolf »Roffa« 
Lind – trummor och sång, en av Umeås legendariska swing-
profiler och en trummis som »får en gråsten att svettas«. 
Arne Eriksson – kontrabas.

Söndag 1 juli
 18.00  Idrottskafé om skytte – entré 100 kr  

Historien börjar år 1905 med Granö Skytteförening och 
fortsätter med att beskriva skyttesportens utveckling fram 
till våra dagar. Några svenska mästare från skyttets storhets-
tid kan dyka upp. Lars Nordvall berättar om skyttesportens 
utveckling genom tiderna och hur det kommer sig att Ram-
selefors Skytteförening åstadkommit storverk.

  I samarbete med Västerbottens Skyttesportförbund och Västerbot-
tens idrottshistoriska sällskap.

Tisdag 3 juli
 18.00  Underhållning på hög musikalisk nivå – entré 100 kr  

Musikvirtuosen och legendaren Roland Widmark spelar och 
Christina Kajberg sjunger.

Torsdag 5 juli 
 14.00-  Jakten på brödtraditionens själ – fri entré 
 17.00 Tunnbrödsakademins sekreterare Marcus Bodin inviger den 

renoverade bagarstugan och bakugnen. Välkomna att prova 
på brödbakning! Granö Hem och Samhälle hjälper till. 

  I samarbete med Granö hem och samhälle och Tunnbrödsakademien

 18.00  Brödkult i Västerbotten – entré 100 kr
  Anki Berg berättar om tunnbrödets historia och vår tradition 

med tunna, kavlade och hällbakade bröd. De allra sista exem-
plaren av boken Brödkult i Västerbotten kommer att finnas 
till försäljning. I pausen serveras nygräddad mjukkaka. Anki 
presenteras av Tunnbrödsakademin.

  I samarbete med Tunnbrödsakademien

Söndag 8 juli 
 12.00- Öppet hus i smedjan i Strandåker – fri entré
 16.00 Välkommen att känna atmosfären, träffa smeder från Smedja 

Lycka och lär dig om det genuina hantverket. Kommer även 
finnas möjlighet att till självkostnadspris prova vrida sig en 
nyckelring eller halsbandshänge. Lars Rehn kommer också 
vara på plats och kunna berätta om smedjans historia. Smed-
jan ligger vid E12 i Strandåker synlig från vägen ca   
8 km norr om Granö.

Länsbiblioteket i Västerbotten

22 juni - 8 juli
Förköp Biljettcentrum

– biljetter går även köpa på platsEvenemang

Midsommar på Sjungaregården

Mickes Combo

Idrottskafé om skytte
Roland 

& Christina

Jakten på brödtraditionens själ Brödkult i Västerbotten med Anki Berg Öppet hus i smedjan i Strandåker

Hela Sverige ska leva!
Den samiska kulturskatten med 
Johan Sandberg McGuinne

sön 8 juli forts.



 Söndag 8 juli 
 18.00 Musikberättelsen om Finn-Pål – entré 100 kr 

Berättelsen om södra lappmarkens störste nybyggare. 
Följ med Greger Ottosson tillbaka till sjuttonhundratalets 
Västerbotten och lyssna till historien om Finn-Pål.

Tisdag 10 juli 
 18.00 Bio i Sjungaregården: Flickan i fönstret – entré 70 kr 

Nu har ni möjlighet att på bioduken se den första teater-
uppsättningen någonsin av Sjungaregården kultur- och 
teaterförening som blev en stor framgång. Föreställningen 
beskriver på ett tänkvärt sätt situationen hos en familj i en 
mycket svår situation. Visas även 7 augusti kl 18.00

Torsdag 12 juli 
 18.00  Tycka med teckningar – entré 100 kr 

Magnus Bard, en av landets mest kända satirtecknare, 
berättar och visar några av sina teckningar som gjort 
avtryck. 

Lördag 14 juli 
 18.00 Byafest på Holmen i Tegsnäset – fri entré 

Kom och upplev Susanne Jonsson som kommer till sin 
hemby för att dela med sig av sin rika musikskatt.  
Susanne ackompanjeras av Stefan »Kilju« Lindblom. 

  Ett arrangemang av Tegsnäsets Byaförening

Söndag 15 juli 
 18.00 Fågelperspektiv – entré 100 kr 

Christer Olsson, ornitolog från Umeå berättar och visar 
bilder. Christer är känd som en levande uppslagsbok som 
kan allt om alla fåglar i Sverige och även i övriga världen.

Tisdag 17 juli
 18.00 Nu blir det drag på logen – entré 100 kr 

Östen Hedman underhåller med sina historier och  
sin musik.

Torsdag 19 juli 
 18.00  Det som spirar ur snö - entré 100 kr
  Det som spirar ur snö - författarbesök av Mariana 

Mattsson. Trädgårdsambassadören tillika kungliga 
medaljören Mariana Mattsson från Norrbyberg, Lyck-
sele, berättar om sin trädgårdsroman Det som spirar 
ur snö. En hortikulturell berättelse om radikala livsval 
som utspelar sig i en utopisk fjällby där man inte bara 
odlar rosor utan också hopp.  Mariana introduceras 
av trädgårdsmästare Ellinor Petersson-Storm.

Söndag 22 juli 
 18.00 Inni byn, ut i världen – entré 100 kr 

Magnus Holmström, trefaldig världsmästare och 
riksspelman på nyckelharpa med rötter i Västerbot-
ten, tar oss med på ljudande berättelser över halva 
jordklotet. 

Tisdag 24 juli 
 18.00 Erling Johansson – entré 100 kr  

Anita Midbjer presenterar sin bok om konstnären 
Erling Johansson, en välkänd porträttmålare och en 
intressant berättare. Boken finns till försäljning. Anita 
introduceras av konstnär Ann-Mari Simonsson.

Evenemang
8 juli - 24 juli

Förköp Biljettcentrum
– biljetter går även köpa på plats

Musikberättelsen om Finn-Pål
Flickan i fönstret
nu på bio! Tycka med teckningar med Magnus Bard

Byafest på Holmen
Fågelperspektiv 

med Christer Olsson Östen Hedman på logen

Det som spirar i snö med Mariana Mattsson Magnus Holmström på nyckelharpa Anita Midbjer om Erling Johansson



Torsdag 26 juli 
 18.00 En slöjdshow, helt enkelt – entré 100 kr 

Bengt Waldemarson slöjdar live för hand – från klabb till 
sked.  En berättarföreställning om sin livsresa och upptäck-
ten hur det som görs för hand påverkar både hjärna, hjärta 
och jord

Söndag 29 juli 
 14.00-  Barnteater 3–8 år – fri entré
 15.00 Teater Sagospinn ger »Tufse i vårblåsten» där Tufse hjälper 

ekorrmamman och hennes busiga ungar. Den listiga räven 
är i närheten och på jakt.

 18.00 Jamsession – entré 100 kr 
Evergreens återuppstår för en minnesvärd och  
stämningsfull kväll.

                                              Onsdag 1 augusti (OBS dagen!)
 18.00 Chiaroscuro Quartet – entré 200 kr 

Kvartetten Chiaroscuro Quartet bildades 2005 och är högt 
hyllade av publik och kritiker över hela Europa. Kvartetten 
består av violinisterna Alina Ibragimova, Ryssland, och 
Pablo Hernán Benedí, Spanien, den svenska altviolinisten 
Emilie Hörnlund och cellisten Claire Thirion, Frankrike. De 
kommer att framföra stycken av J. S. Bach, L van Beethoven, 
F Mendelssohn.

  I samarbete med Norrlandsoperan och Musikfestspelen i Korsholm

Torsdag 2 augusti 
 18.00 Bildhuggarföreställning – entré 100 kr 

Bildhuggarn Bengt-Erik Nilsson, bördig från Lövön, är trä-
bildhuggare, motorsågsskulptör och förgyllare och dessut-
om verksam som utbildare. Bengt-Erik bjuder på en storsti-
lad föreställning där slutprodukten blir ett konstverk av den 
större sorten. Vid vackert väder, utomhus med motorsåg. Vid 
regn, i logen med bildhuggarredskap.

Söndag 5 augusti
 14.00  Nostalgiupplevelse vid kolarkojan – entré 100 kr 

Alf Lundström och Owe Eliasson berättar om den gamla  
nu restaurerade kolarkojan. Gösta Widell spelar och sjung-
er. Samling vid Sjungaregården Kulturcentrum för informa-
tion och gemensam avfärd. Ta gärna med stolar. Vid regn i 
Sjungaregården Kulturcentrum. Videlunds Byagårds- 
förening serverar kolbullar.

Tisdag 7 augusti 
 18.00  Bio i Sjungaregården: Flickan i fönstret – entré 70 kr 

(Andra föreställningen). Nu har ni möjlighet att på 
bioduken se den första teateruppsättningen någonsin av 
Sjungaregården kultur- och teaterförening. Den blev en 
stor framgång. Föreställningen beskriver på ett tänkvärt 
sätt situationen hos en familj i en mycket svår situation.

Torsdag 9 augusti 
 18.00 Gästspel från Schweiz – entré 200 kr 

Raphaël Favre, tenor, och Satoko Kato, piano turnerar i Eu-
ropa och Japan. Nu kommer de till Sverige och Granö med 
sitt program »Folksånger arrangerade för röst och piano« 
med stycken av bl a Ravel, Bartok, Brahms och Grieg.

Söndag 12 augusti 
 18.00 Operaduon Divine på logen – entré 200 kr 

Sommarens program avslutas med Operaduon Divine som 
består av sopranerna Gabriella Lambert-Olsson och Caro-
line Gentele. De bjuder på det bästa ur operans, operettens 
och musikalens värld. Vi får höra glittrande koloraturer 
från Mozarts opera Trollflöjten, smäktande toner från 
Puccinis opera Tosca, samt så klart »Nessun dorma« från 
Puccinis opera Turandot! För att hylla att vår egen supero-
perastjärna Birgit Nilsson skulle fyllt 100 år i år, så sjunger 
de även Birgits paradsång »Wien mina drömmars stad«! Vi 
får även avnjuta något solostycke av Eric Skarby på piano.

26 juli - 12 augusti

Förköp Biljettcentrum
– biljetter går även köpa på platsEvenemang

Slöjdshow med Bengt Waldemarson

Chiaroscuro Quartet
Bildhuggarföreställning med 

Bengt-Erik Nilsson

Raphaël Favre 
och Satoko Kato

Operaduon 
Divine

Nostalgiupplevelse vid kolarkojan

Barnteater  med Teater Sagospinn Evergreens

Flickan i fönstret
på bio!



www.granobeckasin.com/sjungaregarden
info@granobeckasin.com   
0933-410 00 

 Alla dagar  12-17 
    Vid evenemang   12-19

I samarbete med:

Hitta 
till Sjungaregården: 

Sjungaregården ligger vid E12, 
Blå vägen i Granö

Umeå ca 7 mil

Granö C

E12

E12

Umeäl ven            
Granö Beckasin är också värt ett besök när 

ni är i Granö. På anläggningen finns de spek-
takulära »fågelnästena« (hotellrum i träden), 
glashuset, en kravmärkt restaurang som ser-
verar lokala specialiteter, badplats, möjlighet 

till naturguidningar och mycket mer.  
Boka kulturpaket med boende, mat  

och inträde hos Granö Beckasin.

Förköp Biljettcentrum
– biljetter går även köpa på plats


