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»Selfie World« (5-13 aug) av Cristina Cassini Bäckström

Alla dagar
12-17
Vid evenemang
12-20
Caféet öppet under dessa tider

Sju veckor
kultur i Granö

23 juni – 13 aug
www.granobeckasin.com | 0933-410 00
info@granobeckasin.com | E12 (Blå vägen) | 922 95 Granö

S

jungaregården kulturcentrum slår på
midsommarafton för tredje 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 bondhem har
sett ut i slutet av 1800-talet. På gården finns
också en bagarstuga från slutet av 1700-talet
i vilken olika konsthantverkare 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!

Utställningar hela sommaren

Granöbygdens släktträd
Hålla hus

| 23 juni – 13 aug
Tommy Jakobsson har forskat i de
gamla släkterna i Granöbygden
En utställning om byggnadsvård
med exemplet Sjungaregården

Hela Sjungaregårdens
sommarprogram görs i
samarbete med:

sjungaregården
kultur- och teaterförening

23.6 – 13.8 | 2017
Sju veckor kultur på Sjungaregården i Granö

Gamla
tider
23 juni – 30 juni

Sjungaregårdens första vecka tar avstamp i vår spännande lokala historia. Missa inte
»Föremål och frågor« då du får möjligheten att lära dig mer om dina gamla saker.

		Evenemang
		fre 23 juni – Midsommarafton
11:30-17.00 Midsommarfirande – dans kring stången, Ellinor och Marita spelar, fiskdamm,
1 vernissager (se nedan), musikunderhållning av Andreas Rydman, Vivien Searcy
och Hilma Norberg – varmt välkomna!
		sön 25 juni
14:00 Oknytt – en berättarföreställning med Tommy Bildström om det övernaturliga
2 Spännande berättelser för barn och vuxna med barnasinnet kvar.
		
18:00 En tavla berättar – Lars Vesterlund berättar om byn som försvann
3 En berättelse om hur en bebyggelse uppstår och försvinner, om folket som bodde där, om hur det var att leva där och varför byn försvann. Dessutom boksläpp
av boken »Byn som försvann« till förmånligt pris. Under kvällen spelar och
sjunger Gösta Widell. Entré: 100 kr (80 kr)*
		tis 27 juni
18:00 Annorlunda [Sïerrelaakan] – Giron Sámi Teáhter ger en föreställning som
4 utgår från historien om Christina Catharina Larsdotter, också kallad Stor-Stina
eller långa lappflickan. Hon blev 2,10 meter lång och visades upp som en jätte
runt om i Europa på 1800-talet. Vi möter också andra karaktärer.
		Medverkande: Anna Åsdell. Entré: 150 kr (130 kr)*
		tor 29 juni
14:00-17.00 Föremål och frågor – museets sakkunniga finns tillgängliga, ta med gamla
5 föremål så bedömer museets experter deras ålder och berättar lite om dem.

4

5

6

7

8

(Bilderna är beskurna)

Med reservation för eventuella ändringar i programmet

3

= pris för medlemmar i Sjungaregården kultur- och teaterförening.
*Entrén
betalas kontant, kort, Swish eller förköp på Biljettcentrum.

2

(Bilderna är beskurna)

18:00 Västerbottens museum – Susanne Sundström visar och berättar om intressanta
föremål ur museets samlingar med länk till vår lokala forntid.

1

Utställningar
Konst

7

| 23 juni – 30 juni
Hanna Holmgren
Textilkonst
Ulla Söderström
»Min lust och glädje«, måleri

8

Bochz Design

6

Konsthantverk

| 23 juni – 30 juni
Silversmycken

www.granobeckasin.com | 0933-410 00
info@granobeckasin.com | E12 (Blå vägen) | 922 95 Granö

Alla dagar
12-17
Vid evenemang 12-20

23.6 – 13.8 | 2017
Sju veckor kultur på Sjungaregården i Granö

Granöbygdens
idrottshistoria
1 juli – 7 juli

Under veckan kommer vi att belysa traktens anmärkningsvärda idrottsprestationer
men också den lokala mat och dryckeshistorien. Missa heller inte möjligheten att se en
antik smedja i bruk och att lära dig mer om smidet förr i tiden.

		Evenemang
		lör 1 juli
12.00 Vernissager – se nedan under »Utställningar«

		sön 2 juli
12.00-16.00 Öppet Hus i smedjan i Strandåker – för första gången på över 50 år kommer bälgen
1 pusta och smideshammare svingas i smedjan i Strandåker. Välkomna till öppet hus, känn
atmosfären, träffa en smed (från Smedja Lycka) och lär dig mer om det genuina hantverket. Smedjan ligger vid E12 i Strandåker synlig från vägen ca 8 km norr om Granö.
18:00 Kussjö-expressen – Karl-Uno Olofsson samtalar med Owe Eliasson och idrottshis2 toriker Ivar Söderlind om hur det kom sig att Karl-Uno blev en av de bästa i världen.
Karl-Uno tillhörde i mitten av 1960-talet världseliten på 800 och 1500 meter. Jazzmusik med Evergreens. Entré inklusive fika: 100 kr (80 kr)*
		tis 4 juli
18:00 Historiesmakarna och Westerbottens Bryggeri
3 Välkomna till ett minnesvärt gästabud med mat- och ölkultur från fjäll till kust med en
liten smakrik meny och ett antal intressanta ölsorter. Ni får berättat för er om matens och
ölens historia. Förbeställning gäller, ring 0933-410 00
Entré (inkl lätt måltid & ölprovning): 350 kr (330 kr)*
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Utställningar
5
7
8
9
10
11

6
12

Konst

| 1 juli – 7 juli
Christer Andersson
Rolf Ideskog

11

Akvarell

Eva Johansson
Karin Lundman Rehn
Måleri, teckning och grafik
Karin Rådin
Anita Öberg
		
Konsthantverk | 1 juli – 7 juli
Eva Juneblad
Smedja Lycka

Konstglas
Konst- och brukssmide

www.granobeckasin.com | 0933-410 00
info@granobeckasin.com | E12 (Blå vägen) | 922 95 Granö

Alla dagar
12-17
Vid evenemang 12-20

12

(Bilderna är beskurna)

(Bilderna är beskurna)

2

Med reservation för eventuella ändringar i programmet

(Bilderna är beskur

na)

1

= pris för medlemmar i Sjungaregården kultur- och teaterförening.
*Entrén
betalas kontant, kort, Swish eller förköp på Biljettcentrum.

		tor 6 juli
18.00 Granöbygdens idrottshistoria – Göran Svanberg, Sture Gottnersson och andra som
4 var med berättar bland annat om idrottsplatsens framväxt och betydelse och fotbollslagen genom tiderna. Även Stig Lundström och Jerker Helmfridsson som var
bland de främsta i länet i sina sporter. Entré inklusive fika: 100 kr (80 kr)*

23.6 – 13.8 | 2017
Sju veckor kultur på Sjungaregården i Granö

Kultur
av
idag
8 juli – 14 juli

Sjungaregården vill denna vecka lyfta fram nyare kulturuttryck och hur äldre tekniker
kan användas i en modern värld.

		Evenemang
		lör 8 juli
12.00 Vernissager – se nedan under »Utställningar«
		sön 9 juli
14:00 Barnböcker – med Annalena Hedman
1 Annalena från Balfors, är en svensk översättare, bibliotekarie och barnboksförfattare. Hon är främst känd för sina böcker om Abbe som upplever äventyr hos
sin
mormor och morfar i Ismyrträsk samt böckerna om granaporna.
		

18:00 Författarbesök – Jakob Mjöbring
2 Mjöbring skildrar ett vintrigt Norrland i sina kriminalromaner »Köld« och »Snö«
och kommer att prata om sina romaner, om skapandeprocessen och även ge lite
tips till dig som själv vill börja skriva. Jakob har fritidshus i Vidstrandsnäs nära
Granö. Entré inklusive fika: 100 kr (80 kr)*

		tis 11 juli
18.00 Oslög eller inte – en slöjdshow (eller vad man ska kalla det)
3 Bengt Waldemarson slöjdar en sked och berättar samtidigt om sin livsresa
där symbolerna och de enkla tingen i livet börjar få en större plats i livet. Han
berättar också om sin relation till Sjungaregården eller »Olle Nilssons« som
han är uppväxt med att säga. Om han är »oslög eller inte« det får blir din sak att
bedöma. Entré inklusive fika: 100 kr (80 kr)*

3

4

5

(Bilderna är beskur

na)

2

Bibliotek

(Bilderna är beskurna)

Med reservation för eventuella ändringar i programmet

1

= pris för medlemmar i Sjungaregården kultur- och teaterförening.
*Entrén
betalas kontant, kort, Swish eller förköp på Biljettcentrum.

		tor 13 juli
18.00 Convoy & Andra räddningar – performance och bokpresentation
4 Gunilla Samberg är samtidskonstnär med stor erfarenhet av konstvärldens
		
många sidor. Hon var bl a projektledare för det stora projektet
Konstvägen i Västerbotten.
		 Entré inklusive fika: 100 kr (80 kr)*

5
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7
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7
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Utställningar
Konst

| 8 juli – 14 juli
Eva Kitok
Textila bilder
Petvin
»Mänska«, porträttfotografier

Konsthantverk | 8 juli – 14 juli
Lillemor Elfgren
Birgitta Stål
Felix Wink

Handfärgade garner och textilhantverk
Keramik och fusingglas
Konsthantverk i modern tappning

www.granobeckasin.com | 0933-410 00
info@granobeckasin.com | E12 (Blå vägen) | 922 95 Granö

Alla dagar
12-17
Vid evenemang 12-20

9

Vattnet har varit av avgörande betydelse för alla som levat runt Umeälven. Vattenvägen
möjliggjorde exporten först av tjära och sedan av timmer, men gav också fisk.

		lör 15 juli
12.00 Vernissager – se nedan under »Utställningar«
17:00 Byafest på Holmen i Tegsnäset – välkomna till en traditionell byafest i modern
1 tappning och det är picknick som gäller.
		sön 16 juli
18:00 Flottningen dör aldrig
2 Erik Törnlund, ekonomisk-historiker vid Umeå universitet, vet det mesta om flottning och berättar/visar film om timmerflottningen efter Umeälven och Vindelälven. Entré inklusive fika: 100 kr (80 kr)*
		fre 14 juli kl 18.00 - mån 17 juli
Tjärbränning vid Videlunds Byagård
3 Välkomna till Videlund för att se hur tjärbränning går till, försäljning av kolbullar
och våfflor. Redskap och tunnor finns till påseende. Videlund ligger uppströms
ca 10 km från Granö.
		tis 18 juli
18.00 En kväll i Vindelälvens anda – kom och ta del av det pågående arbetet med att
4 göra Vindelälven, Laisälven och nedre Umeälven till ett av Unescos världsomspännande nätverk av biosfärområden. Det kommer även att berättas om den
forskning som pågår i och omkring älven. Musik – som forsar fram likt vattnet gör
i Vindelälven – framförs av Rockin´ Daddies. Entré inklusive fika: 100 kr (80 kr)*
		tor 20 juli
18.00 Det händer mycket i Umeälven – Åsa Widén berättar om det unika lokala
5 initiativ som snart kan sätta sin prägel på alla reglerade älvar. Roland Widmark
ackompanjerar. Entré inklusive fika: 100 kr (80 kr)*

3

4

5

Sällskapet
Olle Blombergs
vänner

Stiftelsen
Hertha och Olle
Blombergs fond

Med reservation för eventuella ändringar i programmet

Tre
Regleringsmagasin

2

= pris för medlemmar i Sjungaregården kultur- och teaterförening.
*Entrén
betalas kontant, kort, Swish eller förköp på Biljettcentrum.

1

6

7

8

9

Utställningar
6
7
8

9
10

11

Konst | 15 juli – 21 juli
Lisa Andrén
Grafik och måleri i blandteknik
Magnus Bard
Teckningar om tjärflottning
Johan Törnqvist Kastbara former

10

Konsthantverk | 15 juli – 21 juli
Bengt Waldemarson Hårdslöjd i »Anders Ors« fotspår
– de enkla tingens betydelse i vardagen
Terttu Haapanen Pilflätning
Temautställning | 15 juli – 21 juli
Olle Blomberg och älven

Om Olle Blombergs engagemang för Umeälven

www.granobeckasin.com | 0933-410 00
info@granobeckasin.com | E12 (Blå vägen) | 922 95 Granö

Alla dagar
12-17
Vid evenemang 12-20

11

(Bilderna är beskurna)

Vatten
15 juli – 21 juli

		Evenemang

(Bilderna är beskurna)

23.6 – 13.8 | 2017
Sju veckor kultur på Sjungaregården i Granö

23.6 – 13.8 | 2017
Sju veckor kultur på Sjungaregården i Granö

Jan-Erik Sjöbloms
ovanliga värld
22 juli – 28 juli

		lör 22 juli
12.00 Vernissager – se nedan under »Utställningar«
		sön 23 juli
18:00 Sägenafton – med byaåldermannen Gunnar Paulsson som berättar om det som
1 hänt och som kan ha hänt i Granöbygden. Sunniva Abelli framför folkmusik med
nyckelharpa och sång.
Entré inklusive fika: 100 kr (80 kr)*
		tis 25 juli
18.00 Skrönor från ljugarbänken – en berättarföreställning med Greger Ottosson
2 En man, en röst, ett munspel. Greger har mycket i sin ränsel som han vill dela med
sig av. Entré inklusive fika: 100 kr (80 kr)*
		tor 27 juli
18.00 Fokus Jan-Erik Sjöblom – berättarkväll om bygdens fågelälskare och konservator
3 Jan-Eriks liv och verk skärskådas.
Entré inklusive fika: 100 kr (80 kr)*

2
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5

Med reservation för eventuella ändringar i programmet

(Bilderna är beskur

na)

1

= pris för medlemmar i Sjungaregården kultur- och teaterförening.
*Entrén
betalas kontant, kort, Swish eller förköp på Biljettcentrum.

(Bilderna är beskurna)

Den självlärde konservatorn och fågelälskaren Jan-Erik Sjöblom var en ovanlig man
som har inspirerat många och väckt ett intresse för djurlivet hos många som fått se
hans stora samling.

		Evenemang

6

7

8

Utställningar
4
5

Konst

| 22 juli – 28 juli
Rita Henriksson
»Bland alla träd«, måleri
»Best of Västerbotten«, naturfotografi
Jesper Stenmark

Konsthantverk

7

Märta Hedvall
Henrik Windelius		

8

Jan-Eriks livsverk

6

| 22 juli – 28 juli
Brukskeramik
Målningar och skulpturer

Temautställning

| 22 juli – 28 juli

Utställningar hela sommaren
Granöbygdens släktträd

Hålla hus

| 23 juni – 13 aug
Tommy Jakobsson har forskat i de gamla
släktena i Granöbygden
En utställning om byggnadsvård med
exemplet Sjungaregården
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Alla dagar
12-17
Vid evenemang 12-20

23.6 – 13.8 | 2017
Sju veckor kultur på Sjungaregården i Granö

Berättande
Västerbotten
29 juli – 4 aug

		Evenemang
		lör 29 juli
12.00 Vernissager – se nedan under »Utställningar«
		sön 30 juli
14:00 Barnteater – Teater Sagospinn ger Tufse skördar skatter
1 »Det är en tidig höstmorgon. Tufse stöter på många oväntade upplevelser på
sin väg genom skogen. Hon får tas med klibbiga spindelnät och dansade älvor.
Hur kommer det att gå?«
18:00 Owe Eliasson öser ur sin rika skattkista
2 Owe har i sina minnens arkiv många berättelser och dikter från Kussjöns
horisont. Mandelpären ackompanjerar och kompletterar med berättelser om
spelmän och folkmusik från trakten Entré inklusive fika: 100 kr (80 kr)*

En vecka tillägnad berättandet. Både sanning och fiktion förmedlas i tal, text och bild.

2

(Bilderna är beskur

na)

4

3
5

Med reservation för eventuella ändringar i programmet

1

= pris för medlemmar i Sjungaregården kultur- och teaterförening.
*Entrén
betalas kontant, kort, Swish eller förköp på Biljettcentrum.

(Bilderna är beskurna)

		tor 3 aug
18.00 Krigsbarn - berättelser ur arkiven
3 Marianne Folkedotter, berättarantikvarie på Västerbottens museum, ger oss en
unik inblick i hur det gick till när de finska barnen togs emot och fick fosterfamiljer på olika platser i Sverige.
Entré inklusive fika: 100 kr (80 kr)*
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Utställningar
Konst

| 29 juli – 4 aug
Magnus Gustavsson
Kerstin Wiklund		
Isa Öhman 		

Konsthantverk
Glödheta 		
Kenneth Pettersson
Sara Västerlund

Måleri
»Kråkor, bråkor och kåkar«, blandteknik & collage
Måleri och textilkonst

| 29 juli – 4 aug
Glas
Träskulpturer
Keramik

Utställningar hela sommaren

Granöbygdens släktträd
		
Hålla hus 		
		

| 23 juni – 13 aug
Tommy Jakobsson har forskat i de gamla
släkterna i Granöbygden
En utställning om byggnadsvård med 			
exemplet Sjungaregården
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Alla dagar
12-17
Vid evenemang 12-20

23.6 – 13.8 | 2017
Sju veckor kultur på Sjungaregården i Granö

Klassiskt
5 aug – 13 aug

Den här veckan får klassisk musik spela en stor roll men det finns också plats för
uruppförandet av »Flickan i fönstret«. Missa inte heller Ulla S Perssons utställning som
handlar om att inte höra och sedan plötsligt få hörseln igen.

		Evenemang
		lör 5 aug
12.00 Vernissager – se nedan under »Utställningar«
		sön 6 aug
18:00 Klassiska kärlekssånger i sommarhagen – med Lisbeth Fors Malm sopran,
Iris Ridder mezzosopran och Erik Carlsson på piano. Klassisk konsert med musik
1
från 1700- och 1800-talen.
Entré inklusive fika: 150 kr (130 kr)*
		tor 10 aug
18.00 Klassisk pianokonsert – Satoko Kato framför Goldbergvariationerna av J S Bach
2 Satoko är professionell konsertpianist född i Kobe, Japan, och bor nu i Schweiz.
Hon har förälskat sig i Granö och vill nu dela med sig av sin musik.
Entré inklusive fika: 150 kr (130 kr)*
		
		sön 13 aug – Säsongsfinal!
18.00 Flickan i fönstret – den första teateruppsättningen någonsin av Sjungaregårdens
3 Kultur- och teaterförening och handlar om en familj i en mycket svår situation.
Efter föreställningen blir det ett samtal om hur psykisk ohälsa betraktades förr i
världen och hur det ser ut i dag.
Entré inklusive fika: 200 kr (170 kr)*

Sjungaregården tackar för säsongen!
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Med reservation för eventuella ändringar i programmet

2

= pris för medlemmar i Sjungaregården kultur- och teaterförening.
*Entrén
betalas kontant, kort, Swish eller förköp på Biljettcentrum.

(Bilderna är beskur

na)

1

(Bilderna är beskurna)

		

6

7

8

Utställningar
4
5

6
7
8

Konst | 5 aug – 13 aug
Cristina Cassini Bäckstöm
Nora Shtieba
Konsthantverk

Ulla S Persson
Agneta Sandén
Sara Sandén

»Selfie World«, oljemålningar
Akrylmålningar

| 5 aug – 13 aug
»Två delar av mitt liv«, virkat lin
Keramik
Silverslöjd
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Alla dagar
12-17
Vid evenemang 12-20

Hitta

till Sjungaregården.
Sjungaregården ligger vid E12, Blå vägen i Granö

Mer att göra i Granö
Granö Beckasin lodge är också väl värt ett besök när ni ändå
är i Granö. På andra sidan Umeälven (sett från E12, Blå vägen)
ligger anläggningen där de spektakulära »fågelnästena« –
hotellrum uppe i träden – och glashuset finns.
Här finns en restaurang som fokuserar på lokala specialiteter
tillagade från grunden av närproducerade råvaror.
Här kan du hyra kanoter, cyklar och annat för att göra en
utflykt i den vackra naturen.

Um

E12

Boka in dig på någon av de många naturguidningarna och lär
dig mer om området och naturen.

eä

Granö C

lv

Bygg din egen flotte och ge dig ut på en flottfärd som kan vara
allt från en dag till en vecka.
E12

Här finns boende för alla smaker. Det finns allt från tält- och
husvagnsplatser till hotellrum och fågelnästena.

en

På området finns även badplats och lekplats för barnen.
Välkommen!

Umeå ca 7 mil

23.6 – 13.8 | 2017

Välkommen till
sju veckor kultur på
Sjungaregården kulturcentrum
i Granö!
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info@granobeckasin.com | E12 (Blå vägen) | 922 95 Granö

Alla dagar
12-17
Vid evenemang 12-20

I samarbete med:

