
KULTURSOMMAR 2021

Gällivare bibliotek 

Gällivare bibliotek har sommartider 21/6 (v.25)-15/8 (v.32).
Åter ordinarie öppettider från och med måndag 16/8. 

Öppettider under sommaren:

Måndag: 12-18

Tisdag: 12-18

Onsdag: 12-16

Torsdag: 12-16

Fredag: stängt

Gällivare museum

Gällivare museum sommartider och utställningar

Öppettider

Mån-Fred 11-15.30

Utställningar på Gällivare museum sommaren 2021
SVÄRTA

SVENSKA FOTOGRAFER I DEN TUNGA INDUSTRIN 1968–74

YNGVE BAUM / JEAN HERMANSON / ODD UHRBOM

Utställningen SVÄRTA, speglar två av det slutande sextiotalets vanligaste, 
men mest angelägna frågor: Vem står näst på tur att resa sig, näst på tur att 
slås ner?

Utställning av 100-talet verk av konstnären Åke Sundqvist, som under sin 
levnadstid gestaltade Malmfältens personligheter genom träskulpturer och 
träsnideri. Visas hos Gällivare museum 14 juni – 30 september.

9 juni
Ullatti, Purnuvaara

14 juni
Flakaberg, Pålkem,
Suobbat, Mårdsel

15 juni
Markitta, Kääntöjärvi,
Vettasjärvi,
Nilivaara kiosken 17.00-18.00

16 juni
Malmberget – Nya Malmstaskolan 10.00-12.00

21 juni
Sadjem, Purnu, Leipojärvi, Keskijärvi

22 juni
Malmberget
Järnvägsgatan/Svanparksparkeringen 10.00-10.45 
Drömstigen 11.00-11.45 
Abborrvägen 13.00-13.30 
Forellvägen 13.45-14.15 
Fiskaregränd 14.30-15.00

28 juni
Malmberget - 
Bäckens förskola 09.15-10.00 
Kyrkan 10.10-11.00 
Mosebacke/Snöstigen 13.00-13.45 
Mosebacke/Amorstigen 14.00-14.45

29 juni
Satter, Norsivaara, Yrttivaara, Sammakko, Palohuornas

30 juni
Mäntyvaara, Torasjärvi, Skröven, Storberget

1 juli – 15 augusti har bokbussen sommaruppehåll

16 augusti
Nattavaaraby

18 augusti
Markitta, Kääntöjärvi, Vettasjärvi, Nilivaara kiosken 17.00-18.00

23 augusti
Mäntyvaara, Torasjärvi, Skröven, Storberget

25 augusti
Malmberget -
Järnvägsgatan/Svanparksparkeringen 10.00-10.45
Drömstigen 11.00-11.45 
Abborrvägen 13.00-13.30 
Forellvägen 13.45-14.15 
Fiskaregränd 14.30-15.00

26 augusti
Ampiaslantto, Alavaara, Dokkas

Finns det en speciell plats du tycker extra mycket om?
Kanske ditt favoritklätterträd? Stranden? Ett mysigt café? 
Eller ditt eget sovrum? I sommar kan du dela din favorit-
plats med andra på polarbibblo.

Skicka in en berättelse, dikt eller teckning där du berättar 
om din favoritplats. Döp ditt bidrag till ”Min plats”. Du kan 
skicka in på lulesamiska, meänkieli, nordsamiska,
pitesamiska, svenska och sydsamiska.

Skicka in mellan den 11 juni och 24 augusti.

Och du, kom ihåg att anmäla dig till lotteriet om du har 
ett konto hos oss! I slutet av sommaren lottar vi ut fem av 
våra fina mjukisugglor bland de som är med och tävlar.

Läs mer på Polarbibblo!

Min plats

För sommarlediga barn
och ungdomar

som går ut förskoleklass till och med årskurs 6 
i Gällivare kommun.

Läs/lyssna på minst fem böcker under sommarlovet. 
Låna gärna böckerna på biblioteket/bokbussen.

Hämta ett Läshäfte på biblioteket och fyll i vilka böcker du läst.
Skriv också vilken bok du tyckte bäst om.

När du läst klart lämnar du in läshäftet ifyllt till biblioteket i 
Gällivare eller Bokbussen och får välja en bokpresent.

Böcker att välja på finns tidigast från 1 juli.

Sista dag för inlämning är 27 augusti 2021 eller för dig som 
lånar på Bokbussen vid nästa bokbusstur under hösten.

Ha en härlig lässommar!

Gällivare kommuns folkbibliotek

För mer information om eventuella förändringar
www.gallivare.se/kultur eller
https://www.facebook.com/gallivarekultur/
”gallivarefritidsgard” www.instagram.com/kulturung

Välkomna till Kultursommar 2021!

21 juni – 2 juli 

Kulturskolans sommarorkester spelar. För bokning ring Hannes
073-063 31 67.

Sommaraktiviteter 2021 för barn & ungdomar på
Hembygdsområdet. Roliga saker att göra måndag - fredag
kl. 10-15, 16 juni – 9 juli

Bollekar, pilkastning, ansiktsmåleri, gör din egen ansiktsmask, 
tipspromenad och såpbubblor i massor.

Se hur vi levde förr i tiden – spännande äventyr - besök gamla hus.

Här kan du låna en bok och göra din egen sagostund – tag med egen fikakorg 
och ät lunch i  det gröna.

16 juni – 18 juni

Skapa konst av naturen tillsammans med konstnär Jan-Erik Falk. 

Kom och träffa hunden Junior.

17 juni – Kl. 18-22

Ungdomskväll, för dig från 13 år och uppåt. Fritidsledarna i kommunen
kommer finnas på plats och anordna aktiviteter. Livemusik med kulturskolans 
sommarorkester, öppen scen för den som vill framträda på något vis, musik, 
poesi mm. Vi bjuder på grillat. Prova på att skapa egen konst med konstnär 
Jan-Erik Falk.

Välkommen till Hembygdsområdet för sommarkul!

30 juni  

Trivselkväll Koskullskulle kl 18.30. Koskullskulle intresseförening ( KIF) 
informerar om pågående och kommande förändringsprojekt i Kullen ex. Vägar, 
disponentvillan. Fikaservering och musikunderhållning med bl.a.
Kulturskolans sommarorkester.

21 juli

Trivselkväll Hembygdsområdet Gällivare kl 18.30. Musikunderhållning.

26 juli – 13 augusti

Kulturskolans sommarorkester spelar.

4 augusti

Trivselkväll Hembygdsområdet Gällivare kl 18.30
Musikunderhållning med Luigi Bozzolan – piano, Simon Lundmark - sång
och gitarr. Sånger från ´70, ´80, ´90  talet mestadels pop, rock, soul folk 
radiohits; en resa genom radiohits och favoritsånger.

8 augusti

Urfolkens Dag. Program och information www.gellivare.se/kultur
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