Konstfotografi av Lisalove Bäckman

Välkommen till

2020

Sju veckor kultur i Granö

19 juni – 9 augusti
Ordinarie öppettider
11-16
Torsdagar och lördagar
11-21
Vi livestreamar alla evenemang!
Med reservation för ändringar

S

jungaregården kulturcentrum slår på midsommarafton för sjätte 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 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!
Information gällande Covid-19:
Vi planerar att genomföra alla evenemang enligt de restriktioner som råder vid
tillfället. För senaste information, vänligen se vår hemsida och sociala medier.
Vi livestreamar alla evenemang! För information, vänligen se vår hemsida och
sociala medier. Livesändningarna är kostnadsfria men vi uppskattar ett bidrag
via Swish, 123 683 75 87 så vi kan fortsätta vårt arbete med Sjungaregårdens
kulturcentrum.

He l a S j u n g a r e g å r d e n s s o m m a r p r o g r a m g ö r s i s a m a r b e t e m e d :

sjungaregården
kultur- och teaterförening

petvin sandström

19 juni - 26 juni

Henrik Wahlberg
19 juni - 26 juni

Sommarschema 19 juni - 9 augusti

Ulla S Persson
11 juli - 24 juli

Eva Kitok
19 juni - 3 juli

Utställningar

Akvafjell

Ve r n i s s a g e f ö r s t a f r e d a g e n e l l e r l ö r d a g e n u n d e r u t s t ä l l n i n g s p e r i o d e n , k l 1 1 . 0 0
19 juni - 26 juni

petvin sandström

akryl och akvarell

Heta Hyttan
linda isaksson

glaskonst

textilkonst

Kollektiv Fiber

rowan dignam och
markus pettersson

hårdslöjd

18 juli - 24 juli

&
Emma
Ewadotter

25 juli - 31 juli

Åsa-Maria
Podesta

Ulla S Persson
virkning

textilkonst

Molly Sjöstam
hårdslöjd

Henrik
Wahlberg

naturfotografi

Nils-Johan
Labba

Smedja Lycka

Kim Jakobsson

smide

illustrationer

Katharina
Wrethén

Katharina Wrethén
11 juli - 24 juli

Bea Holmberg

sameslöjd – duodji

regina larsson och
magdalena l
sundqvist

väv

Rolf Wahlberg

Per Elof Nilsson
Ricklund
19 juni - 3 juli

knivslöjd

Birgitta Ricklund
19 juni - 3 juli

Kim Jakobsson
4 juli - 10 juli

Linnea Norén
4 juli - 10 juli

Matilda Bengtsson
11 juli - 24 juli

Matilda
Bengtsson
trådslöjd

textilkonst

illustrationer

Eva Kitok

samiskt hantverk
och oljemåleri

Linnea Norén

4 juli - 10 juli

11 juli - 17 juli

Birgitta
Ricklund
&
Per Elof Nilsson
Ricklund

Med reservation för ändringar

27 juni - 3 juli

Akvafjell

Lisalove.se

lisalove bäckman

konstfotografi

Beatrice
Holmberg
fotografi

1 aug - 9 aug

Åsa Wolgast
keramik

Heta Hyttan

linda isaksson

Emma Ewadotter
11 juli - 24 juli

27 juni - 3 juli
Rolf Wahlberg
25 juli - 9 aug

Molly Sjöstam
11 juli - 24 juli

Kollektiv Fiber

Kollektiv Fiber

11 juli - 24 juli

11 juli - 24 juli

rowan dignam

markus pettersson

Nils-Johan Labba
19 juni - 9 aug

Beatrice Holmberg
25 juli - 9 aug

Smedja Lycka

regina larsson och
magdalena l sundqvist

27 juni - 10 juli

Åsa Wolgast
25 juli - 9 aug

Lisalove Bäckman
25 juli - 9 aug

Åsa-Maria
Podesta
25 juli -9 aug

Leif
LeifLindgren
Lindgren

Evenemang

Förköp Biljettcentrum
– biljetter går även köpa på plats

19 juni
r
a
m
m
o
s
Mid

19 juni - 11 juli

Fredag 19 juni

Lördag 4 juli

11.00- Midsommarafton
16.00 Vi planerar för ett traditionsenligt midsommarfirande på

Sjungaregården med fokus på barn. Vi klär stången och
sjunger midsommarvisor. I mangårdsbyggnaden säljs hembakt fika, våfflor och mackor. Fiskdamm utlovas för barnen.
På grund av rådande läge med Covid-19 tar vi beslut om
genomförandet ett par dagar innan, håll utkik på vår hemsida och sociala medier för mer information!
		
fri entré – endast 50 platser

f ö r a n m ä l a n på s j u n g a r e g a r d e n @ g r a n o b e c k a s i n . c o m

Torsdag 25 juni

19.00 Granös samiska historia

Karin Alfredsson har varit verksam som journalist i drygt
40 år. Hon bokdebuterade 1979 med »Den man älskar agar
man«, den första debattboken i Sverige om mäns våld
mot kvinnor. 2006 fick hon Svenska Deckarakademins
debutantpris för »80 grader från Varmvattnet«. Hösten
2017 släppte hon romanen »Skrik tyst så inte grannarna
hör«, nominerad till Årets bok 2018. Därpå släppte hon
»Vajlett och Rut«, en relationsroman om två kvinnor i
Västerbottens inland under 1950-talet. Nu är hon aktuell
med uppföljaren »Roger och Rebecka«. Karin är född och
uppvuxen i Lycksele och nu gästar hon Sjungaregården
för att berätta om sitt författarskap.

		
entré 150 kr (180 kr inkl fika)

		 Välkomna till en kväll där Granös samiska historia kartläggs! Jans Heinerud från Västerbottens museum och
Torsdag 9 juli
Lena-Maria Nilsson från Umeå universitet berättar om
Granös samiska historia och den samiska forskning som
19.00 Konsert med slaBANG
pågår i dagsläget.
		 slaBANG presenterar en fartfylld underhållning fylld
		
entré 130 kr (160 kr inkl fika)
med mycket humor. Det svänger om låtarna, men också
mellan alla de olika musikstilarna som dessa tre rutinerade
gentlemän kan leverera långt ut i publiken. Oförutsägbart,
Lördag 27 juni
med
musik från den stora världen, framfört av en trio från
19.00 Historiska kläder på catwalken
de norrländska skogarna. slaBANG har en lång musikalisk
– mode genom tiderna
erfarenhet och har även varit kompband till bl a Roger Pon		 Välkommen på modevisning av historiska kläder! Under
tare, Lotta Engberg, Kikki Danielsson och Henrik Åberg.
kvällen blir vi guidade i modets olika tidsepoker och deras

Berättarcafé
- uppväxten i Granö
2 juli
Med reservation för ändringar

		

Granös
samiska historia
25 juni

19.00 Karin Alfredsson - författarbesök

Konsert med
slaBANG 9 juli

Historiska kläder på catwalken
– mode genom tiderna 27 juni

entré 220 kr (250 kr inkl fika)
tidstypiska kännetecken. Vilken skådespelare har burit 		
kläderna som vi visar? Följ med på en tidsresa genom
sammet, siden, guld och brokader!
Lördag 11 juli

		
entré 130 kr (160 kr inkl fika)

19.00

19.00 Odla mat & hopp!

		 Starta en matnyttig täppa - trädgårdsduon Mariana MattsTorsdag 2 juli
son och Reginald Scholz berättar om de bästa grönsakerna
som passar för midnattssolsodling och som ger mest utbyBerättarcafé - uppväxten i Granö
te för lagom insats, så att du kan skörda färsk, god, nyttig
Välkomna till en kväll där vi pratar om uppväxten i Granö
och gratis mat. På kuppen växer även hopp och lycka...!
och delar med oss av våra minnen ifrån förr. Oavsett om du
entré 130 kr (160 kr inkl fika)
växte upp på 30-talet, 50-talet eller 90-talet vill vi ta del av 		
dina berättelser och höra hur Granö utvecklats genom tiden.

		
entré 130 kr (160 kr inkl fika)

Fler evenemang efter Slöjdfestivalen

Karin Alfredsson
- författarbesök
4 juli

Odla mat
& hopp!
11 juli

I samarbete med:

09.00- Allt är guld som glittrar
12.00 – en introduktion till grannlåtsbroderi

Nu slår vi upp portarna för Sjungaregårdens nya slöjdfestival! Tillsammans med Västerbottens läns hemslöjdsförening
bjuder vi på ett fullspäckat schema med textil- och hårdslöjd. Föranmälan krävs! Varje del går att boka för sig men vi
erbjuder också ett förmånligt slöjdpaket för båda dagarna. I paketet ingår en av kurserna på fredagen, en workshop på
lördagen samt Rhythm and slöjd med Jögge Sundqvist. Uppge vid bokningstillfället vilken kurs och workshop du önskar
gå på! Lunch ingår på fredag, övriga dagar finns lunch, fika och middag att köpa. Paketpris: 1 440 kr (ordinarie pris 1 690 kr).
Behöver du boende så bokar du detta på Granö Beckasin, där finns hotell, stugor och campingmöjligheter. Välkomna!
För mer info och anmälan se www.granobeckasin.com/sjungaregarden eller ring Granö Beckasin, telefon 0933-410 00

ca 10.00-

Slöjden i skogen
15.00 Följ med ut i skogen och lär dig om vad naturen kan erbju-

OBS! Då alla workshops går samtidigt kan du endast
boka plats på EN.

09.00- Skulptera med metalltråd
12.00 Välkomna på workshop med metalltrådskulptören Ma-

da i slöjdväg! Vi berättar om skogen vi vandrar i, slöjdens
tilda Bengtsson. Under dagen kommer Matilda berätta
traditioner och vår tids längtan att skapa egna föremål. Vi
om sitt arbete som metalltrådskulptör och vi kommer tillletar slöjdämnen och berättar om hur man hittar ämnet till en
sammans prova på materialet, deltagarna kommer fritt få
krokvuxen slev, en grenhängare, bärträn eller andra alster. Vi
välja vilket/vilka alster man vill skapa. Exempel kan vara
gör även en hastkåsa som du kan dricka ditt vatten ur. När vi
träd, myror eller fåglar. Materialet vi kommer att arbeta i
hittat ämnen sätter vi oss i skogen och slöjdar med yxa, kniv
är tråd i mässing, koppar och järn. Material ingår och det
och skedkniv. Passar både nybörjare och dig som har vana.
kan vara bra att inte ha på sig allt för ömma kläder.
Kursledare: Andreas Neves, Felix Wink/Isac Enetjärn, Bengt
		
p r i s 5 0 0 k r ( m at e r i a l i n g å r , m a x 1 5 d e lta g a r e )
Waldemarson m fl.

		
p r i s 9 9 0 k r ( m at e r i a l o c h m a t s ä c k i n g å r ! )

ca 10.00-

Slöjden på gården
15.00 Att kunna laga och lappa var förr en nödvändighet och nu

börjar vi åter se det smarta med att förlänga livslängden och
laga det som blivit trasigt. Kristina Ersviken m fl kommer
leda oss genom lappandet och lagandets konst i Sjungaregårdens historiska miljö. Att leva hållbart är att ta vara på de
saker vi har så ta med dina slitna saker så du får tips på hur
du på bästa sätt kan laga och restaurera dem.

09.00- Virka med nål, brodera med tråd
12.00 Tillsammans med Ulla S Persson bjuds ni in till en resa

Slöjden
på gården
fre 17 juli

Allt är guld
som glittrar
lör 18 juli

Slöjden i skogen
fre 17 juli

i linets tecken. Ulla har förberett material och ni får
möjlighet att virka en brosch eller tvinna ett halsband. På
plats finns det lintråd och garn som kittlar ditt kreativa
sinne för färg, virknålar, dekorationer till din brosch och
vi använder även det som naturen erbjuder. Om du har
knappar, gamla smycken eller pärlor som du skulle vill
använda så ta gärna med dem. Passar både vana och
nybörjare! Workshopen avslutas med en kort bildvisning.
forts nästa sida

Berättelser och slöjdhistorier med trä, svett och rock ’n’ roll
Till musik av Chemical Brothers, Arvo Pärt och egenkomponerad
musik genomför Jögge Sundqvist sin slöjd- och berättarföreställning. I rytm till musiken slöjdar han en burk ur ett färskt träämne
samtidigt som en berättelse om processer bakom slöjdandet växer fram. Här ryms tankar och historier om krokiga björkar, hans
fars hästtäljning och om mustig folkkonst.

e n t r é 1 70 k r ( 2 0 0 k r i n k l f i k a )
		
pris 500 kr (material ingår, max 10 deltagare)		

Testa att tälja - lär dig
göra knopplister
lör 18 juli

		
pris 500 kr (material ingår, max 10 deltagare)

		 Resten av dagen finns det möjlighet att hänga på Sjungaregården eller Granö Beckasin och slöjda tillsammans!

19.00 Rhythm and slöjd – Jögge »Surolle« Sundqvist

		
delns folkhögskola, får du lära dig att använda täljgrepp
och hur du använder yxa, täljkniv, skedkniv på ett säkert
och effektivt sätt. Vi börjar med en gemensam uppgift
där vi går igenom några grundläggande täljtekniker
och sedan får du välja att göra en sked till gröten eller
en smörkniv. För nybörjare och vana.

Lördag 18 juli

Vi samlas på Sjungaregården vid 9.30 för att sedan gemen-		
samt ge oss av till dagens olika destinationer.

		
p r i s 9 9 0 k r ( m at e r i a l o c h m a t s ä c k i n g å r ! )

09.00- Lär dig tälja med yxa, kniv och skedkniv
12.00 Tillsammans med Andreas Neves, slöjdlärare på Vin-

Med reservation för ändringar

		

09.00- Testa att tälja – lär dig göra knopplister
12.00		 En knopplist kan vara grov eller fin, lång eller kort, ha få eller

många pinnar. Alla lämnar de dock utrymme för skaparglädje.
Tillsammans med Roger Sundqvist tillverkar vi praktiska och
		 Skapa grannlåt med gamla knappar, trasiga smycken,
dekorativa lister att hänga kläder, handdukar eller mössan på.
små fina bandstumpar och vackra tygsnuttar. Vi tar
p r i s 5 0 0 k r ( m at e r i a l i n g å r , m a x 1 0 d e lta g a r e )
tillvara på allt som glittrar eller sprakar av färg och 		
skapar unika smycken tillsammans. Du vägleds genom
15.00 Föreläsningar och demos – fri entré!
processen av Emma Ewadotter, brodös med inriktning
på yllebroderi och grannlåtsbroderi. Medtag broderin- 		 Vi bjuder på föreläsningar och demos. Bengt Waldemarsson,
slöjdare som bland annat håller i kurser via Morakniv är med,
ålar, broderigarner om du har och en vass sax. Visst
samt även länshemslöjdskonsulenterna i textil- och hårdslöjd.
material ingår i kursavgiften. Om du har knappar,
Därefter slöjdhäng på Sjungaregården. Vi tänder en eld, kokar
gamla smycken eller pärlor som du skulle vill använda
kaffe, grillar korv, slöjdar tillsammans och vill någon ta fram en
så ta gärna med dem.
gitarr och sjunga en visa är det mycket uppskattat!
		
pris 500 kr (material ingår, max 12 deltagare)

17 - 18 juli

Fredag 17 juli

forts lördag 18 juli:

Skulptera
med metalltråd
lör 18 juli

Virka med nål,
brodera med tråd
lör 18 juli

Lär dig tälja
med yxa, kniv
och skedkniv
lör 18 juli
Rhythm
and slöjd
lör 18 juli

Evenemang

indigenous
traces

Förköp Biljettcentrum
– biljetter går även köpa på plats

granö

25 juli - 1 augusti

19.00 Dansbingo

Lördag 25 juli

Lördag 1 augusti

14.00 Barnteater - Bockarna Bruse

		
e n t r é 1 70 k r ( 2 0 0 k r i n k l f i k a )

Torsdag 30 juli

19.00 På äventyr i världen

Hur gick det egentligen till när bockarna skulle ta sig
över bron? Varför är trollet så argt? Vilka strategier
använder vi när vi hamnar i konflikter och hur kan vi
nå varandra när kommunikationen inte är på topp?
Dessa frågeställningar har Anna och Monica tagit sig
an och använt sig av i den klassiska folksagan »Bockarna Bruse« för att presentera i en lekfull föreställning.
Varje bock har fått sin egen personlighet och sång, även
trollets sång ger oss en glimt av vad hon känner.
En föreställning för alla åldrar!

		
entré vuxna 130 kr (160 kr inkl fika)
Barn under 12 år fri entré (30 kr inkl fika)

		 Följ med Beatrice Holmberg på hennes resor genom världen.
Beatrice bjuder på ett bildspel med fotografier från olika platser
hon har besökt och berättar om sina upplevelser. Följ med henne
till bland annat Kina, Nya Zeeland, Kanada, Peru, Sydamerika,
Moçambique, Panama och Svalbard!

Med reservation för ändringar

Dansbingo är en modern dansföreställning om åldrande, rela-		
tioner och vardag. Vi blandar humor och allvar med bingospel!
Föreställningen bottnar i en nyfikenhet om hur livet kan vara för
äldre människor i Sverige. Hur ser vardagen ut? Vad har man för
intressen? Vad gillar man för musik? Det här är en föreställning för
dig som är intresserade av dina medmänniskor, historia och förstås
dans. Under föreställningen kan publiken spela bingo! Bingospelet
är integrerat i föreställningen och pris utlovas till den som får bingo.
Presenteras med stöd av Dans i Västerbotten

2020

2019 genomfördes den första omgången av Urfolksspår, ett internationellt residensprogram för
urfolkskonstnärer inom olika discipliner från bildkonst, scenkonst, musik och litteratur till
berättande och hantverk, med tyngdpunkt i det samtida uttrycket.
Första året deltog Tomas Colbengtsson, svensk same, Britta Marakatt-Labba, svensk same,
Matti Aikio, finsk same, Lena Stenberg, svensk same, Louise Fontain, inuit från Norge, Elisabeth
Heilmann-Blind, inuit från Sverige och
Koji Yuki, ainu från Japan.
Några av konstverken som skapades i samband med Urfolksspår 2019
finns att se på olika platser runt
om i Granö. Lena Stenbergs och Matti
Aikios verk finns på Sjungaregården
och Tomas Colbengtssons och Koji
Yukis verk finns på
Granö Beckasin.

		
entré 130 kr (160 kr inkl fika)

Dansbingo 25 juli

Jessica Rezko och Sophia Örnell

På äventyr
i världen
30 juli

Läs mer om Urfolksspår här:

www.granobeckasin.com/urfolksspar

Information om var de olika konstverken finns belägna hittar ni på Sjungaregården och Granö Beckasin

Barnteater
Bockarna Bruse 1 aug

Anna Jakobsson och Monica Ring

sjungaregården
kultur- och teaterförening

Hitta

Sjungaregården ligger vid E12,
Blå vägen i Granö
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n
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Umeå ca 7 mil

Granö Beckasin är också värt ett besök när ni är i Granö. På anläggningen finns de
spektakulära Fågelnästena (hotellrum i träden), glashuset, en KRAV-märkt restaurang som serverar lokala specialiteter, badplats, möjlighet till naturguidningar och
mycket mer. Boka kulturpaket med boende, mat och inträde hos Granö Beckasin.

I samarbete med:

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

Ordinarie öppettider
11-16
Torsdagar och lördagar
11-21
Caféet öppet under dessa tider

Förköp Biljettcentrum
– biljetter går även köpa på plats

