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Årets Kulturkommun i Västerbotten är en utmärkelse som 
tilldelas en särskild kommun i länet. Hösten 2020 och våren 
2021 är Robertsfors Årets Kulturkommun i Västerbotten.
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.
I den här programtidningen får du några smakprov 
på allt som händer under hösten. Följ året på 
Robertsfors kommuns webbsida www.robertsfors.se, 
i evenemangskalendern på www.visitrobertsfors.se och 
sociala medier: Facebook och Instagram. De uppdateras löpande  
med allt som händer under året. 

Välkommen!

ROBERTSFORS – MED KULTUREN I FOKUS

ÅRETS  
KULTUR 
KOMMUN

VÄSTERBOTTEN

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

Omslagsfoto:  
Jeanette Johansson 



TRIO TÖRN
10 SEPTEMBER KL 13.00  •  ROBERTSFORS KYRKA 
10 SEPTEMBER KL 19.00  •  BYGDEÅ KYRKA 
Tre starka personligheter med rötter i den svenska 
folkmusiken och den speciella sättningen violin, 
cello och nyckelharpa. Utifrån det utforskar dom 
instrumentens potential och utmanar traditionen. De 
blandar färgglada melodier, fängslande harmonier, 
ohämmat sväng, improvisation och intimitet, allt i en 
levande enhet. Lyssnaren får uppleva något unikt med 
stor variation. Under invigningsveckan spelar de även på 
skolor och hos äldreomsorgen.
Fri entré. Begränsat antal platser utifrån pågående 
restriktioner. Inga platsreservationer. 
Arr: Robertsfors Kommun och Svenska kyrkan.

BOKCIRKELN “GARANTERAT BRA BÖCKER” 
14 SEPTEMBER KL 18.00  •  ROBERTSFORS BIBLIOTEK 

Vi öppnar upp ett par kartonger med böcker från Statens 
kulturråd. Väljer och vrakar och plockar ut godbitar för att 
sedan läsa och diskutera under fyra måndagar: vecka 38, 42, 
46 och 50.
Fri entré. Anmälan till robbib@robertsfors.se 
Arr: Robertsfors kommun.

CRIMETIME-LÖRDAG
26 SEPTEMBER KL 11.00 - 14.00  •  ROBERTSFORS BIBLIOTEK

Vi smygöppnar denna lördag för att livesända 
deckarförfattare från bokmässan i Göteborg. 
Fikaservering. Fri entré. Arr: Robertsfors kommun.

VÄSTERBOTTENS TRÄDGÅRDSHISTORIA
29 SEPTEMBER KL 18:30  •  BYGDEÅ FÖRSAMLINGSHEM

Föredrag om trädgårdshistoria från 1700-tal till 1950-
tal – om Hushållningssällskapets och folkskolornas 
trädgårdsfrämjande arbete till köksträdgårdar och 
prydnadsrabatter vid lantgårdar, småbruk och egnahem.
Inträde och kaffe 25 kronor. Anmälan till robbib@robertsfors.se 
eller tel 0934-140 24. 
Arr: Robertsfors kommun i samarbete med Pernilla Lindström, 
byggnadsantikvarie, Skellefteå museum.

ÖPPNINGSLÖRDAG
3 OKTOBER KL 11.00 - 14.00  
ROBERTSFORS BIBLIOTEK 

Kl 11:30 Allsång för barnen.  
Kl 13:00 Författarbesök  av Anna-
Lena Forsberg, vars röst du hör 
på P4, som berättar om sin bok 
“Därifrån vi komma”.
Inträde författarbesök 20 kronor. 
Anmälan till författarbesöket: 
robbib@robertsfors.se eller 
tel 0934-140 24 
Arr: Robertsfors kommun.

LAVVO SAMI ART & NATURE DJUREN OCH JAG
3 OKTOBER 2020 KL 14.00  •  MUSÉET, SKALVÄGEN 2, ÅNÄSET

Författaren och konstnären Anita Ponga berättar om 
samernas heliga djur, och om sin bok ”Cuoppunjuolla, 
Grodpilen, The Frog Arrow.” För mer info se Facebook:  
Lavvo Sami Art & Nature.  
Kontakt: lavvo@lavvo.se eller tel 070-591 45  93. 
Fri entré. Arr: Lavvo Sami Art & Nature.GREATEST HITTILLS SHOW  

MED RONNY ERIKSSON
9 OKTOBER KL 19.00  •  CENTRUMHUSET, ROBERTSFORS
En musikalisk helkväll med Ronny Eriksson. Sylvass satir, 
varm humor och bekymrad ståupp! 
Biljetter: www.riksteatern.se/robertsfors och Robertsfors 
bibliotek. Arr: Robertsfors Teater och Musik - en del av 
Riksteatern.
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KULTURVECKA 16 - 24 OKTOBER

VÄSTERBOTTENSTEATERN
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ÖPPET ARKIV 
20 OKTOBER KL 15.00 - 18.00  • HEMBYGDSFÖRENINGENS ARKIV 
UNDER BRANDSTATIONEN, ÅNÄSET

Du kan botanisera bland bilder  och dokument. 
Fri entré. Arr: Nysätra Hembygdsförening i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan.

VISNING AV HEMBYGDSBILDER
20 OKTOBER KL 19.00 - 20.30  •  TINGSHUSET, ÅNÄSET

Länsordförande Bo Nilsson medverkar. 
Fri entré. Arr: Nysätra Hembygdsförening i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan.

KEJSARN AV PORTUGALLIEN
16 OKTOBER KL 19.00   
CENTRUMHUSET, ROBERTSFORS
Efter en av Selma Lagerlöfs mest älskade böcker. 
Berättelsen om Jan och Kattrina i Skrolycka och deras 
älskade dotter Klara-Gulla, döpt efter självaste solen. 
Jan och Kattrina berättar tillsammans om hjärtan som 
kommer till liv och bultar av kärlek och längtan, om 
små goda gärningar utförda i tysthet som förändrar 
människors liv och en kärlek som är så stor att den både 
den både bär och förgör. 
Biljetter: www.riksteatern.se/robertsfors och Robertsfors 
bibliotek. 
Arr: Robertsfors Teater och Musik - en del av Riksteatern.

INVIGNING AV KULTURVECKAN 
16 OKTOBER KL 18.00  
CENTRUMHUSET, ROBERTSFORS

Invigning sker i anslutning till teaterföreställningen 
Kejsarn av Portugallien. Invigningstalare är biblioteks-  
och kulturchef Åsa Lundström.
Fri entré, begränsat antal platser.

JOHANNES SAMUELSSON: 
BOKSLÄPP OCH UTSTÄLLNING
VERNISSAGE 18 OKTOBER KL 13.00  •  BLICKPUNKTEN, ROBERTSFORS

Johannes Samuelsson, konstnär och dokumentärfotograf 
verksam i Umeå, presenterar sin bok och sina bilder om 
konstnärer verksamma i Robertsfors under 1970-talet.
Utställningen pågår 18 oktober - 1 november. 
Öppettider: tisdagar kl 10.00 - 14.00 & kl 18.00 - 20.00, 
lördagar kl 11.00 - 15.00, söndagar kl 13.00 - 17.00. 
Fri entré. Arr: Robertsfors konstförening.



SJUNGER TILLSAMMANS FÖR  
VÄRLDENS BARN
24 OKTOBER KL 10.00  •  BYGDEÅ FÖRSAMLING PÅ FACEBOOK

Små och stora sångare från Bygdeå församling höjer 
sina röster till gemensam distanssång på webben 
– till förmån för Världens barn. Inspelningen 
släpps 24 oktober 10.00 på Facebook och www.
svenskakyrkan.se/bygdea.
Fri visning online. Arr: Svenska kyrkan.

FÖREDRAG OM  
ARKEOLOGISKA BESÖKSMÅL
21 OKTOBER KL 19.00  •  TINGSHUSET, ÅNÄSET. 
Berit Andersson, arkeolog på Västerbottens museum berättar 
om arkeologiska besöksmål i Robertsfors kommun.
Fri entré. Arrangör: Västerbottens museum och Nysätra 
hembygdsförening. 

UTSTÄLLNING - ROBERTSFORS  
GENOM SUNE JONSSONS ÖGON
24 OKTOBER KL 14:00  •  CENTRUMHUSET, ROBERTSFORS
Under våren 2020 har Petter Engman, fotograf vid 
Västerbottens museum, sammanställt ett urval från Sune 
Jonssons utställning Robertsfors as Sweden som producerades 
1978. Petter Engman ger en introduktion till utställningen och 
Sune Jonssons arbete i biografen. 
Fri entré. Begränsat antal platser. Arrangör: Västerbottens museum
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VÄSTERBOTTENS MUSEUM

VÄSTERBOTTENS MUSEUM
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BYGDENS SÖNER
29 OKTOBER KL 19.00  •  CENTRUMHUSET, ROBERTSFORS

En ömsint landsbygdskomedi med Peter Jansson i 
alla roller. När Roger och Patrik var tolv år räddade 
de ett liv tillsammans och blev bygdens stolthet. 
Bara några månader senare var deras vänskap över 
för alltid. Vad hände egentligen? Tjugofem år senare 
är Roger djupt rotad i byn när Patrik plötsligt flyttar 
hem. Gamla spöken väcks till liv, och snart hotas 
Rogers plats i gemenskapen.
Biljetter: www.riksteatern.se/robertsfors och 
Robertsfors bibliotek. Arr: Robertsfors Teater & Musik - 
en del av Riksteatern. 
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GÖREL CRONA:  
SELMAS SAMLADE VREDE
20 NOVEMBER KL 19.00  •  TINGSHUSET, ÅNÄSET
Görel Crona gestaltar Selma Lagerlöf från ung flicka till 
nationalikon. Vi får följa hennes kamp för rätten att ta plats 
i den mansdominerade parnassen – en annan bild än den 
av sagotanten. Vi möter en passionerad kvinnas väg genom 
livet vars inre övertygelse ständigt driver henne framåt. Vi 
får uppleva Selmas passioner och besvikelser, följa hennes 
kamp för kvinnors rätt och höra hennes öppenhjärtliga 
självinsikter som inte räds det innersta mörkret.
Biljetter: www.riksteatern.se/robertsfors och Robertsfors 
bibliotek. Arr. Robertsfors kommun och Robertsfors Teater och 
Musik - en del av Riksteatern.

”PIONJÄRTIDEN - NÄR MÄNNISKORNA KOM 
TILL NORRA SKANDINAVIEN” 
26 OKTOBER 18:30  •  BIBLIOTEKET, ÅNÄSET

Från vilket håll kom människorna till norra Skandinavien 
när inlandsisen smälte? Vad var det som lockade dem? 
Olof Östlund, arkeolog vid Skellefteå museum berättar 
med utgångspunkt i de äldsta kända boplatserna, i 
modern arkeologisk teknik och samarbeten med forskare. 
Inträde och kaffe 25 kronor. Anmäl på robbib@robertsfors.se 
eller tel 0934-140 24. Arr: Robertsfors kommun.

LUFFARSLÖJD
27 OKTOBER KL 13.00 - 15.00  •  ÅNÄSETS FÖRSAMLINGSGÅRD 
28 OKTOBER KL 13.00 - 15.00  •  ROBERTSFORS FÖRSAMLINGSGÅRD 
29 OKTOBER KL 13.00 - 15.00  •  BYGDEÅ  FÖRSAMLINGSHEM

Välkommen att testa luffarslöjd. Vi böjer och snurrar 
metalltrådar till fantasifulla trådkonstverk. Naturligtvis  
får du ta hem det du tillverkat. 
Ålder: 12 år och uppåt.  
Anmälan till anette.rogvall@svenskakyrkan.se.  
Frågor ring 076-848 66 69. Arr: Svenska kyrkan.
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VÄSTERBOTTENS MUSEUM

VÄSTERBOTTENSTEATERN

KULTURLOV 26-29 OKTOBER

FÖREDRAG OM SUNE JONSSON
5 NOVEMBER KL 18.30  •  ROBERTSFORS BIBLIOTEK
Västerbottens museums fotograf Petter Engman berättar 
om Sune Jonsson. Föredraget tar sitt avstamp i Sune 
Jonssons arbete med Robertsfors as Sweden – en samling 
med närmare 200 bilder som speglar Robertsfors 
samhälle under 1970- och in på 1980-talet. 
Fri entré. Arr: Västerbottens museum.

LAVVO SAMI ART & NATURE  
NATUREN OCH JAG
7 NOVEMBER 2020 KL 14.00   •  MUSÉET, SKALVÄGEN 2, ÅNÄSET

Författaren, konstnären Anita Ponga berättar om samisk 
andlighet och naturväsen, och om sin bok Sáivo.
För mer info om evenemanget se facebook: Lavvo Sami Art & 
Nature. Kontakt: lavvo@lavvo.se eller 070-591 45 93.  
Fri entré. Arr: Lavvo Sami Art & Nature.

VEM OCH VAR I SUNE JONSSONS BILDER
17 & 24 NOVEMBER KL 13.00 - 14.30  • ROBERTSFORS BIBLIOTEK

Vem och var? är frågorna som ställs när Gustav Burman går 
igenom bilder från Sune Jonssons Robertsfors as Sweden 
som inte fick plats i utställningen på Centrumhuset.

SAGOTÄLT
29 OKTOBER KL 13.00 
ROBERTSFORS BIBLIOTEK

En saga i ett stämningsfullt sagotält, för barn med familj. 
Fri entré. Biljetter bokas hos robbib@robertsfors.se eller tel 
0934-140 24. Arr: Robertsfors kommun.

VÄSTERBOTTENSTEATERN



DANIEL LEMMA: BLUES, 
BALLADER OCH BOYE
21 NOVEMBER KL 17.00  •  CENTRUMHUSET, ROBERTSFORS
Sätt en stålsträngad gitarr i händerna på honom, låt 
honom hålla takten med foten mot golvet och när han 
bjuder in Tomas Alexandersson på gitarr eller bas blir det 
riktigt gung. Mer behövs inte. Daniel Lemma bjuder oss på 
ett blandat material med både egna låtar och tolkningar 
av andras.
Biljetter: www.riksteatern.se/robertsfors och Robertsfors 
bibliotek. Arr. Robertsfors kommun och Robertsfors Teater och 
Musik - en del av Riksteatern. 

BERÄTTARSTUND MED LINDA MARKLUND
22 NOVEMBER KL 14.00  •  NORUMS BYGDEGÅRD

En berättarstund med skrönor och  
sanna berättelser med Linda 
Marklund. 
Fikaservering. Biljettpris meddelas 
senare via sociala media, flygblad 
och annons. 
Arr: Norums bygdegårdsförening.
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OUT OF URGENCY - MOVING BARENTS 
26 NOVEMBER 19.00  •  CENTRUMHUSET, ROBERTSFORS
Globala förändringar har inverkan på oss alla, klimatet ändras, samhällen 
påverkas och det skapar nya sätt fär människor att leva, tänka och röra sig. Out 
of Urgency är en föreställning med fyra olika verk som utspelar sig samtidigt i 
fyra olika länder – allt sammanflätat genom ett gemensamt virituellt bo. Vi möter 
dansare i Ryssland, Norge, Finland och Sverige i en här och nu upplevelse i en 
digital värld. Publik i alla fyra länder delar upplevelsen som både blir nära och på 
distans.
Biljetter: www.riksteatern.se/robertsfors och Robertsfors bibliotek. 
Arr. Robertsfors kommun och Robertsfors Teater och Musik - en del av Riksteatern.

NORRLANDSOPERAN

NORRLANDSOPERAN
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BARNTEATER: AKTA DIG BETTY
5 DECEMBER KL 12.30  •  ROBERTSFORS BIBLIOTEK

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. 
 

KOM IGÅNG OCH SKRIV!
START ONSDAG 16/9 KL 10.00 - 12.00  •  ROBERTSFORS BIBLIOTEK

Skrivarkurs för dig som skrivit lite, mycket, mitt i mellan 
eller inget alls. Under hösten träffas vi vid fem tillfällen 
och arbetar med roliga, stimulerande övningar som 
tar vårt skrivande framåt. Skrivpedagog och författare 
Sara Wikman lotsar oss i hur vi kan skriva dialog, skapa 
karaktärer, göra miljöbeskrivningar och mycket annat 
under lättsamma former. Inga förkunskaper krävs.
Anmälan till robbib@robertsfors.se eller tel 0934-140 24.  
Arr: Robertsfors kommun.
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UNG KULTUR I ROBERTSFORS
Inför kommande kulturåret har flera kulturella projekt med 
ungdomar startats. LOUD och Kulturlotsen är två av dessa. 

LOUD
Ett musikprojekt där de deltagande ungdomarna får bilda band och lära sig allt från 
låtskrivande, ljudteknik till att göra affischer och framträdanden. Projektet är riktat till 
ungdomar i årskurs 6-9. Allmänna Arvsfonden har beviljat 1,9 miljoner kronor i bidrag till 
projektet LOUD som ska pågå i 3 år.

KULTURLOTSEN
Ett av målen under ”kulturåret” är att satsa på att fler ungdomar i kommunen aktivt deltar i 
kulturlivet, både med skapande och som publik.

Vi ser att de relativt stora avstånden till städerna Umeå och Skellefteå, med sitt mer varierade 
kulturutbud, gör att ungdomar här har svårt att närma sig teater, konst, museer och konserter 
trots att de är intresserade av kultur.

Genom projektet Kulturlotsen hoppas vi bygga broar mellan ungdomar, 13-19 år, med 
olika bakgrund samt broar mellan generationer. I samarbete med flera av Västerbottens 
kulturinstitutioner och kommunens kulturföreningar vill Robertsfors kommun lotsa in 
intresserade tonåringar i det kulturutbud som finns i kommunen och i regionen och som de 
kanske inte har kunskap om eller inte har en naturlig brygga in i.

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.


