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ROBERTSFORS – MED KULTUREN I FOKUS
Årets Kulturkommun i Västerbotten är en utmärkelse som
tilldelas en utvald kommun i länet. Robertsfors är Årets
Kulturkommun 2020/21.
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Motiveringen lyder: ”För ett aktivt och mångårigt
kulturstöd som möjliggjort ett rikt kulturellt föreningsliv,
ett stort musik- och teaterutbud och en välbesökt årlig
kulturvecka.”
Bakom utnämningen står Västerbottens museum,
Västerbottensteatern och Norrlandsoperan. Året innebär
ett extra stort utbud av kultur från länsaktörerna,
som planerar och genomför publika arrangemang,
workshops, program för skola, debatt och mycket mer
tillsammans med lokala företrädare.

VÄSTERBOTTEN

Länskulturinstitutioner i samarbete med Robertsfors
kommun arbetar intensivt med att hitta kreativa
lösningar för att kunna fortsätta erbjuda olika
kulturella upplevelser under vintern och våren 2021.
Kulturarrangemang kommer fortlöpande anpassas till utvecklingen av
pandemin och de direktiv som myndigheterna ger.
I den här programtidningen får du några smakprov på allt som händer
under våren. Följ året på Robertsfors kommuns webbsida robertsfors.se,
i evenemangskalendern på visitrobertsfors.se och på sociala medier:
Facebook och Instagram. Där uppdateras löpande allt som händer under
året.
Välkommen!

Vill du ha kontakt med arrangörerna så vänd dig direkt till
respektive arrangör eller maila någon i samordningsgruppen:
erik.palm@norrlandsoperan.se
sofia.andersson@vbm.se
olga.pettersson@vasterbottensteatern.se
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VÄSTERBOTTENSTEATERN

BERÄTTARFIKA – KAFFE OCH
GEMENSKAP PÅ NÄTET
17 FEB KL 14.30-15.30 • ONLINE
24 FEB KL 14.30-15.30 • ONLINE
Vi hälsar vi alla berättarsugna i Robertsfors välkommen
till ett berättarfika online. Vi ses över en kopp kaffe och
delar berättelser enligt en metod som kallas Storysharing.
Utifrån enkla frågor inspirerar vi varandra att dela med
oss av korta berättelser. Träffarna leds av Nordiskt
Berättarcentrums Lillemor Skogheden.
Alla i Robertsfors är välkomna, men begränsat antal platser
– förhandsanmälan krävs. Anmälan och mer information:
lillemor.skogheden@vasterbottensteatern.se
Du behöver: En dator/läsplatta/ telefon med webbläsare och
uppkoppling till nätet. Gärna hörlurar med mikrofon kopplat
till din enhet. Kaffe eller annat fika nära till hands där du sitter.
Arr: Nordiskt Berättarcentrum – en avdelning på
Västerbottensteatern.

DIGITAL POESIKLUBB
22 FEBRUARI KL 18.30-19.30 • ONLINE
Skriver du gärna dikter? Berörs du av poesi? Är du
intresserad att få uppleva tillsammans med andra?
Robertsfors bibliotek, i samarbete med författaren Anna
Holmström Degerman, slår ett slag för poesin och startar
en digital poesiklubb för boende i Robertsfors kommun.
Poesiklubben kommer att träffas vid fyra tillfällen under
februari och mars för att läsa, skriva och prata poesi.
Första träffen är 22 februari.
Antal platser är begränsat till 6 deltagare. Anmälan sker
på robbib@robertsfors.se eller 0934-140 24. Uppge ditt
telefonnummer och din mailadress.
Arr: Robertsfors kommun.

DIGITAL SKRIVARKURS
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18 FEBRUARI KL 17.30 - 19.00 (START) • ONLINE
29 MARS KL 17.30 - 19.00 (FORTSÄTTNING) • ONLINE
I vår satsning mot Författarskap i fokus håller
skrivpedagog och författare Sara Wikman två digitala
skrivkurser under våren för innevånare i Robertsfors
kommun.
Den första är för dig som vill komma igång att skriva.
Har du skrivit lite, mycket, mitt i mellan eller inget alls
välkommen till våra fem träffar med start 18 februari.
Den andra kursen är för dig som kommit igång och vill
fortsätta skriva. Vi arbetar vidare med förkunskaper
från första kursen, nu med lite längre övningar, i fler
steg och med mer tid till att arbeta med övningarna.
Fortsättningskurs hålls vid fem tillfällen med start 29
mars.
Anmälan till robbib@robertsfors.se eller 0934-140 24.
Uppge ditt telefonnummer och din mailadress.
Arr: Robertsfors kommun.
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VÄSTERBOTTENS MUSEUM

KULTURARVSMÄSSA

BARNTEATER: AKTA DIG BETTY

27 - 28 MARS KL 10.00 - 15.00
CENTRUMHUSET, ROBERTSFORS

10 APRIL KL 12.30 • ROBERTSFORS BIBLIOTEK

Bläddra bland gamla fotografier, i litteratur om och
arkivhandlingar från Robertsfors. Lyssna på föredrag och
titta på föremål från Västerbottens museums samlingar.
Möt personal från museet och Folkrörelsearkivet i
Västerbotten.
Fri entré.
Arr: Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet i
Västerbotten.

Karl Andersson ska bli morfar till underbara barnbarnet
Betty. Han är så glad att han vill klättra upp i ett högt träd
och ropa ut sin lycka. Men Betty! Hon har inte levt ett
långt liv alls. Hur ska hon lyckas akta sig för hårda bilar,
höga träd, hiskeliga stup, hala isfläckar, vassa saxar och
padd-nackar? Morfar Kalle inser att ingen tid finns att
förlora. Han måste omedelbart lära sig om allt som kan gå
på tok och beger sig därför till barnens värld - förskolan.
Fri entré. Anmälan krävs till robbib@robertsfors.se eller
tel 0934-140 24. Arr: Robertsfors kommun.

BRITT-MARIE VAR HÄR
RIKSTEATERN MED MARIANNE MÖRK
5 MAJ KL 19.00 • CENTRUMHUSET, ROBERTSFORS
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En varm komedi med Marianne Mörk i alla roller.
En kärlekshistoria om en kvinna som väntat ett helt liv på
att hennes ska börja. Det är berättelsen om samhällen vid
vägar där fotboll och pizzerior är det sista som överger
människorna. Britt-Marie, 63, har just lämnat sitt 40-åriga
äktenskap bakom sig och ska starta upp sitt liv på nytt.
Det enda arbete hon kan få är i Borg, ett samhälle om
vilket det snällaste man kan säga är att det ligger vid en
väg. Borg har inget annat än fotbollen kvar. Britt-Marie
hatar fotboll. Detta är sannerligen inte början på en
underbar vänskap.
Britt-Marie var här är en hyllning till livet som med humor
och värme uppmanar oss att gå ut från salongen och ta
tillvara på allt som är oss kärt. Föreställningen är baserad
på Fredrik Backmans bok med samma namn. Regisserar
gör Eva Dahlman.
Biljetter: www.riksteatern.se/robertsfors och Robertsfors
bibliotek.
Arr: Robertsfors Teater & Musik - en del av Riksteatern.

VAD HÄNDER MED ETT SAMHÄLLE UTAN KULTURLIV?

Foto: Sofia Andersson/Västerbottens museum

VÄSTERBOTTENS MUSEUM

ÅRETS KULTURDEBATT
15 MAJ KL 16.00
CENTRUMHUSET, DIAMANTEN, ROBERTSFORS
Kulturlivet under pandemin – och sedan…

SÖK DITT HUS I ARKIVEN
9 MAJ KL 12.00 - 15.00 CENTRUMHUSET, ROBERTSFORS
En kort genomgång av de olika källor som kan ge
information om byggnaders historia. Deltagarna får sedan
tillfälle att söka sitt hus i några av källorna, exempelvis
byggnadsinventeringar, museets fotoarkiv, historiska
kartor, brandförsäkringar och litteratur.
Begränsat antal platser, anmälan öppnar i slutet av mars.
Frågor skickas till lena.berglund@vbm.se
Arr: Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet i
Västerbotten.

NORRLANDSOPERAN
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MIRIAM AÏDA:

LOVING
THE ALIEN

15 MAJ KL 17.00 • CENTRUMHUSET, ROBERTSFORS
Med influenser av afro-brasilianska rytmer, jazz, reggae
och en dos svensk melankoli tolkar Miriam med sitt band
låtar hämtade från olika eror i David Bowies karriär.
Miriam har sina rötter i Sverige och Marocko och hon har
alltid sikte på att skapa gemenskap med sin publik som
sträcker sig förbi nationalitet, kultur, språk, färg, genus
och religion.
Biljettpris 150 kr, scenpassrabatt 30 kr.
Biljetter: www.riksteatern.se/robertsfors och Robertsfors
bibliotek.
Arr: Robertsfors Teater & Musik - en del av Riksteatern och
Robertsfors kommun.

Vad händer med ett samhälle utan kulturliv? Vad behöver
vi för att leva och vad behöver vi för att överleva?
Varmt välkomna att delta i debatten tillsammans med
lokala politiker, kulturföreningar och unga och gamla som
brinner för kulturen i Robertsfors kommun.
Fri entré. P g a Covid-19 är det begränsat antal platser,
föranmälan krävs: E-post till sofia.andersson@vbm.se senast
den 14/5.
Arrangör: Västerbottensteatern, Norrlandsoperan,
Västerbottens museum och Robertsfors kommun – Årets
Kulturkommun i Västerbotten 2020/2021.

KULTURPROJEKT PÅ GÅNG:

SKRIVANDE OCH FÖRFATTARSKAP I FOKUS
2021 kommer Robertsfors bibliotek i samarbete med
Regionbiblioteket Västerbotten starta en satsning på
skrivande och författarskap i Robertsfors kommun.
Vi kommer att på flera sätt lyfta fram det skrivande som
redan finns, underlätta för de som redan skriver och öka
möjligheterna för de som vill börja skriva att göra det.
Skrivarkurser kommer att anordnas för så väl nybörjare som
mer skrivvana, ge möjlighet till gemensam
manusbearbetning och respons.
Dessutom kommer vi att skapa
en grupp där redan etablerade
författare från kommunen
kan mötas, diskutera och
inspireras. Håll utkik
efter mer information på
bibliotekets Facebooksida,
kommunens hemsida och
annonsering på kommunens
sida i Mellanbygden.
Välkomna till ett år i skrivandets
tecken!
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WORKSHOP:

Lärdomar och strategier – Är digitalisering verktyget
under en samhällelig nedstängning och dessutom
vägen till nya besökare och aktörer? Vilka utesluts när
digitalisering blir enda kanalen?

UNG KULTUR I ROBERTSFORS
KULTURPROJEKTET LOUD SWEDEN FORTSÄTTER ATT UTVECKLAS

JAG ÄR ÖVERVÄLDIGAD AV DRIVET BLAND LOUD-DELTAGARNA I ROBERTSFORS, SOM
TILLSAMMANS REDAN SKAPAR MUSIK OCH STORA DRÖMMAR I EN LITEN ORT - PRECIS
SOM JAG SJÄLV GJORDE I SAMMA ÅLDER MED MITT BAND SAHARA HOTNIGHTS!
Josephine Forsman, grundare och ledare av LOUD Sweden

LOUD i Robertsfors
LOUD Sweden startade i Robertsfors september 2020
med 36 nya och förväntansfulla deltagare från årskurs
6-9. Under höstterminen anslöt sig deltagarna, varje
vecka efter skolan, till LOUDs verksamhet i aktivitetshuset
Globalen i Robertsfors. Där bestämde de gemensamt
bandnamn, ritade bandloggor, skrev och repade
in låtar, under handledning av fantastiska LOUDmentorer. Deltagarna fick även uppleva deras allra första
bandintervjuer med bl.a. SVT, Norran, VK och Folkbladet.

LOUD Sweden är ett internationellt musikprogram som
erbjuder gratis högkvalitativ musikundervisning till
ungdomar från olika samhällsklasser, genom samarbete
med skolor, kommuner och aktivitetshus.
LOUD Sweden grundades av trummisen och låtskrivaren
Josephine Forsman från bandet Sahara Hotnights, som
också leder verksamheten som ytterst ansvarig, med
20+ års erfarenhet av både svensk och internationell
musikindustri. LOUD-lärarna är aktiva musiker, och
den 32-veckor långa läroplanen noga framtagen
av LOUD, tillsammans med professionella musiker,
musikpedagoger och musikbransch.

Det blev en första LOUD-termin som gick över all
förväntan, och gav prov på en enorm entusiasm och
musikalitet bland deltagarna, och en rekordsnabb
musikalisk utveckling av banden. Deltagarna visade
en tydlig dedikation till sina nystartade grupper - men
framförallt förstod de att LOUD inte handlar om att
individuellt vara bäst på sitt instrument, utan om att
skapa band tillsammans, musikaliska och sociala.
LOUD-gala och inspelning
Inför 2021 planerar vi nu på LOUD Robertsfors en
videoinspelning med samtliga band i februari. En LOUDgala kommer gå av stapeln i maj, där deltagarna kommer
få ta emot priser och uppträda för varandra på en riktig
scen. Det kommer däremellan bjudas på virtuella event,
möten med välkända artister både online och personligen
- och inte minst en heldag i studion!

Programmets värdegrund bygger på Jämställdhet,
Mångkultur och Kreativt Lärande. Fokus ligger på att
inspirera till och stötta samarbeten mellan ungdomar.
LOUD Sweden som fristående program samarbetar med
LOUD USA, som startades i Santa Barbara 2015, och
som med hjälp av Audacious Foundation nu finns i 19
skolor i Los Angeles. LOUD USA är i första hand avsett för
ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden.
Efter lanseringen av LOUD Sweden i Januari 2020, har
programmets samtliga klasser nått full deltagarkapacitet,
med växande väntelistor, nära total jämställdhet mellan
kön, och med deltagare från mer än 20 olika kulturer.

Mer info om LOUD Sweden på www.loudsweden.com
eller www.loudprogram.com
YouTube: www.bit.ly/LOUDProgramSweden
Facebook: www.facebook.com/loudsweden
Instagram: www.instagram.com/loudsweden
LinkedIn: www.linkedin.com/company/loud-sweden
Kontakt: info@loudsweden.com
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KULTURVÅREN 2021 I ROBERTSFORS
On 17/2 Berättarfika

Online

Nordiskt Berättarcentrum/Västerbottensteatern

To 18/2 Skrivarkurs (start)

Online

Robertsfors bibliotek

Må 22/2 Poesiklubb

Online

Robertsfors bibliotek

On 24/2 Berättarfika

Online

Nordiskt Berättarcentrum/Västerbottensteatern

Lö 27/3 Kulturarvsmässa

Centrumhuset, Robertsfors

Västerbottens museum/Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Sö 28/3 Kulturarvsmässa

Centrumhuset, Robertsfors

Västerbottens museum/Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Må 29/3 Skrivarkurs (forts.)

Online

Robertsfors bibliotek

Lö 10/4 Akta dig Betty

Robertsfors bibliotek

Robertsfors kommun

On 5/5

Britt-Marie var här

Centrumhuset, Robertsfors

Robertsfors Teater & Musik – en del av Riksteatern

Sö 9/5

Sök ditt hus i arkiven Centrumhuset, Robertsfors

Västerbottens museum

Lö 15/5 Årets kulturdebatt
Centrumhuset, Robertsfors
			

Västerbottens museum/Västerbottensteatern/		
Norrlandsoperan/Robertsfors kommun

Lö 15/5 Miriam Aïda

Robertsfors Teater & Musik/Robertsfors kommun

Centrumhuset, Robertsfors

Se programpresentationer på föregående sidor för mer information om respektive program.

Med anledning av rådande pandemi kan förändringar ske i programmet.
Fullständigt och aktuellt program hittar du på visitrobertsfors.se, robertsfors.se
och i sociala medier som Facebook samt via annonser och affischering.
Uppdatering sker löpande med eventuella ändringar och allt som händer under året.
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