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FREDAG 4. FEBRUAR 2011 AVISA NORDLAND

Fagseminar på Hamsunsenteret

Samisk kulturuke

BODØ: Med sin spesielle arkitektur og stedstilknytning vil Hamsun-

BODØ: Den glemte historien til sjøsamene i Nordland og jakten på samisk «annerledeshet» er
blant temaene som skal belyses på Universitetet i
Nordland i forbindelse med samisk kulturuke i
dag.
Det blir også kjøring med reinsdyr og slede for
barn, ved Nordland Kultursenter. Og samiske myter og stjernebilder på Luftfartsmuseet, fortalt av
Ante Mikkel Gaup.

senteret være arena for SKINN sitt årsmøte og fagseminar 2011. I
tillegg vil deltakerne få oppleve Tranøys naturskjønne og særegne
område i Hamsuns rike.
Tittelen Stedspesifikk kunst, - med blikk på ulik kunstnerisk praksis retter seg i hovedsak mot arena-nettverket for formidling av visuell kunst i Nord-Norge, ved kunstforeninger, museer, gallerier,
kunstnere, formidlere og kunstinstitusjoner.
Fagseminaret holdes i april.

Overmales. Saltdal kunstforening får nymalte vegger, som skal overmales etter Blåfrostutstillingen.

Foto: Dag Pettersen

Kunsten rett på veggen
Blåfrostkunstnerene
skal male verkene sine
rett på veggen. Før de
blir overmalt.
Dag Pettersen 48 13 16 23
dp@an.no

SALTDAL: Etter utstillingsperioden

som varer helt fram til 6. mars,

skal vegg og gulvkunsten males
over igjen.

Anerkjent. Onsdag 9. februar åpnet årets Blåfrostutstilling med
de anerkjente kunstnerne Josefine Lyche, Anders Sletvold Moe og
Lars Morell.
Verkene blir tilpasset sted og
rom. I uka før utstillingen er de
tre kunstnerne i gang med malerjobben, på vegger og gulv. Utstil-

lingen kretser om to tematiske
hovedlinjer: utvidelse av grensene
for det abstrakte,
modernistiske maleriet og utforskning av rom og arkitektur.

Endrer rommene.

at de hver på sin måte endrer
rommets utfordring og konstruksjon.
Kunstnerne er
selv med på åpningen av utstillingen «Uten ramme, nye rom» som
er en vandreutstilling produsert av
SKINN, (Se kunst i Nord-Norge) i

Publikum får
se hvordan
kunstnerne
jobber.

De skal også sparkle
og bygge utover i rommene, slik

samarbeid med Tromsø kunstforening.

Grensesprengende. Utstillingen omtales som grensesprengende og er en unik mulighet for
publikum til å se hvordan tre
samtidskunstnere jobber.
Utstillingen er på turné, men blir
ulik alle steder. Både workshops
og omvisninger skal holdes alle
steder der utstillingen vises.

PRESENTERER

Árran markerer samiske dager
Nils
Anders
Mortensen
piano
Fredag 4/2 kl.12.00
Bodø kulturhus,
Lunsjkonsert i foajeen
Fredag 4/2 kl.19.30
Bodø kulturhus
Lørdag 5/2 kl.13.00
Sjømannskirka I Narvik,
Vaffelkonsert
Mandag 7/2 kl.19.00
Bøvær, Senja, Kråkeslottet
Tirsdag 8/2 kl.20.00
Tromsø, Musikkonservatoriet,
konsertsalen

Det blir stor aktivitet
på det lulesamiske
senteret Árran de
neste ukene.
Øyvind A. Olsen 97 07 36 11
oo@an.no

TYSFJORD: Fredag 4. februar inviteres det til foredrag ved Bernt Eide
om barna Norge tok for å rense
landet for tatere. Samme dag blir
det åpning av vandreutstillingen
Lotjo drom som dreier seg om taterne/romanifolkets historie i
Norge. Elias Akselsen vil synge
under åpningen av utstillingen.
Lørdag 5. februar arrangerer
Árran og samarbeidspartnere
konsert med Veronica og Elias Ak-

selsen i Hamsunsenteret. Søndag
6. februar, samenes nasjonaldag,
blir det på ettermiddagen gudstjeneste med samisk liturgi i Elim
interimskirke, etterfulgt av kafé
med tale og sang på Árran. Mandag formiddag er det klart for seminaret «De kom, de tok, de for»
på Árran om forskning i samiske
områder. På ettermiddagen blir
det temakveld om «Spøkelser og
psykiatere i Sábme». Tirsdag 8. februar arrangeres det sang og fortellerstund for de minste. Alle 7.klassingene ved Tysfjordskolene.
kommer på besøk.
Lørdag 12. februar arrangeres
tur til gammen på Drag. Mandag
14. februar blir det helsetreff. Árran får besøk av eldre fra det markasamiske området i Evenes og
Skånland. Onsdag 16. februar blir

For alle. Árran har tilbud for både store og små de kommende dagene
og ukene.
det temakveld om fødselsfortellinger og tirsdag 1. mars arrangerer Árran temakveld i samarbeid

med SANKS Tema er behandling
av spilleproblemer og spilleavhengighet blant samer.

