
  Lördag 21 januari 

Gällivare Kulturmuseum, kl 12.00, Fotoklubben öppnar sin medlems-
utställning. Och Lisa Lundmalm, stipendiat, ställer ut sina bilder
(utställningarna pågår till 19 feb).

Soutujärvibygden, Hembygdsområdet kl 18.00
Alla är välkomna till Kaamosfirande! Gång-och cykelvägen mellan
byarna lyses upp av hundratals islyktor som bygdens föreningar och
enskilda hjälpts åt att färdigställa. Kl 18.00 på Hembygdsområdet bjuder 
vi på snittar och buljong. Sedan går vi eller kör till Folkets Hus där vi
lyssnar på trubadur Tommy Airas. Inträde: 100 kr. Fikaförsäljning.

  Måndag 23 januari

Dansens Hus kl 18.00, För dig på högstadiet/gymnasiet: Livemusik med 
Matadorerna samt musikquiz. Kulturcrew. Olika aktiviteter arrangeras
av och för ungdomar.

  Tisdag 24 januari

Dansens Hus kl. 19.00, Mirja Palo med föreställningen ”Marjattas sång”. 
Biljettpris 170 kr vuxen, 80 kr upp till 19 år, i priset ingår fika. Biljetter säljs 
även på plats från kl 18.00.

Studio Strössel, kl. 17:00-19:00 Spoken word workshop. Vill du utveckla 
ditt skrivande, lära dig mer om spoken word-poesi och få tips och råd om 
hur man fångar en publik från en av Sveriges bästa scenpoeter?
Josefin Şîlan Karlsson handleder i kreativt skrivande. Alla, såväl nyfiken 
nybörjare, glad amatör som professionell skribent/artist får tips, trix och 
en massa lekfullhet och skrivglädje! Vi bjuder alla deltagare på en lättare 
middag. Anmälan via www.abf.se. Obs! Begränsat antal platser.
Restplatser släpps för drop in. För mer info och hjälp med anmälan:
mejla, ring eller DM:a till: instagram@norrscen_.

Studio Strössel kl 20.00 till cirka 21.00. Pianokonsert med eget skapande. 
Till tonerna av Luigi Bozzolans pianomusik ”Stenen i forsen” och i skenet 
av levande ljus kommer publiken (de som vill) att få måla, teckna och 
skriva. Material för skapandet finns på plats. Fritt inträde, ingen anmälan 
krävs.

  Onsdag 25 januari

Folkets Hus kl. 19.00, 
Amanda Ginsburg.
För första gången med 
det välrenommerade 
Norrbotten Big Band och 
dessutom Arctic Youth 
Jazz Voices (AYJV), samt 
handplockade solister. 
Ginsburg kännetecknas 
av en 60-talsklingande 
jazz/visa med inslag av 
samtida pop.
Biljettpris, förköp inkl. 
serviceavgift: 170 kr/ 80 
kr för barn och unga till 
19 år. Kvarblivna biljetter 
säljs även på plats från
kl 18.00.

Studio Strössel, kl. 19.00. 
Poetry Slam under ledning av Josefin Şîlan Karlsson. Kom och läs dina 
egna texter från scen och/eller lyssna på bra poesi och spoken word! 
19:00-19:30: Öppen scen,
19:30-21:00: Kvaltävling med gästpoeter.

  Torsdag 26 januari

Dansens Hus, 16.30-17.30, Sagoläsning och dramalek med Norrbottens-
teatern. Med kostym och rekvisita ur den magiska teaterkofferten.
Som avslutning bjuds på varmkorv med bröd. För barn 5-8 år. Fritt
inträde. Biljetter hämtas på Gällivare bibliotek. Obs! Begränsat antal 
platser. Vi meddelar i annonseringen när det är fullt. Ett samarrange-
mang mellan Norrbottensteatern, Ung Scen Norr, Gällivare Bibliotek och 
Gällivare kommun. Gratis biljetter hämtas på Gällivare bibliotek från 
torsdag 19/1.

Dansens Hus, kl 19.00,
Författaren Tina Harnesk
berättar om sin roman
”Folk som sår i snö” är
nominerad till Adlibris-priset 
”Årets debut”.

Folkets Hus, kl 18.00,
Elin Teilus med den samiska
barnföreställningen
Biejvve báttá – Solen skiner.
Skol- och offentlig föreställning. 
Gratis biljetter hämtas på
Gällivare bibliotek från torsdag 
19/1.

Festivalprogram Polarvinternatten 21-29 januari 2023
Polarvinternatten 2023 bjuder på sprudlande kulturaktiviteter runt om i Gällivare och en rad fina artister.
Bland dem märks Thomas Di Leva, Minna Weurlander, Iris Bergcrantz och Amanda Ginsburg.

• Biljetter till konserter med avgift säljs på Biblioteket, Gällivare kulturmuseum och ticketmaster.se
 (detaljerad biljettinfo i programmet). 

• Biljetter som är kvar efter förköpen säljs på plats vid varje konsert.

• Missa inte det förmånliga festivalpasset á 600 kronor som inkluderar entré till alla betalkonserter.
 Välj vilken av Thomas Di Levas två konserter du vill gå på, vid köpet. Festivalpasset är ett
 specialerbjudande och säljs i endast 100 exemplar! (återköps ej)

• Om inget pris anges i programmet är aktiviteten gratis.

Polarvinternatten 21-29 januari 2023Polarvinternatten 21-29 januari 2023

Biejvve bájttá, Foto: Zita Marias.

Sångerskan/kompositören
Amanda Ginsburg är känd för
sin 60-talsklingande jazz som
förvaltar arvet efter artister
som Monica Zetterlund,
Beppe Wolgers m.fl.
Foto: Fabian Rosenberg.

Gällivare kommun, Kulturen, i samarbete med:



  Lördag den 28 januari

Dansens Hus kl 14.00-17.00, ”Dans för ALLA” – stora som små är
välkomna att prova-på och se dansuppvisningar från olika dansgrupper. 
Finska föreningens café (1 tr. ner) håller öppet.

På torget, Gällivare centrum, från kl 10.00-15.00, Kom och prova på att
och skapa i snö och is tillsammans med konstnären Jan-Erik Falk.
Varma kläder och ett glatt humör, verktyg finns att låna. 

Gällivare Kyrka kl. 18.00, Minna Weurlander, en dragspelsvirtuos
från Finland bjuder på allt från Mozart till västernfilmmusik av Ennio 
Morricone, Biljettpris 170:- vuxen, 80:- upp till 19 år.
(kvarblivna biljetter efter förköp, säljs på från kl 17.00)

Folkets Hus kl. 20.00. Thomas Di Leva, bjuder på solokonsert med
varierat innehåll från sin långa karriär. Biljettpris, inkl. serviceavgift:
340 kr, 170 kr för ungdom upp till 19 år. Biljetrer säljs på Biblioteket,
Gällivare kulturmuseum och på ticketmaster.se 

Grand Hotel Lapland, caféet 18.00 till cirka 23.00. Artister uppträder 
under hela kvällen. Ungefärliga hålltider: Lyckselebandet 6 G. 60-80 tals 
hits med rockstuk. 17.00 Gällivare Hot 5 med sångerskan Kicki Enqvist
spelar Django Reinhardt och Parismusik från 30-talet. 18.00, Kulturskolan, 
19.00 Det lokala Tottabandet hyllar Totta Näslund. 20.00 Luigi Bozzo-
lan och Simon Lundmark, hits från 80- och 90-talet, 22.00 Jazz: Tommy 
Lakso, jazzsångerskan Laura Stillwell, Jerker Johansson, Hanz De Vard. 

Grand Hotel Lapland, Sportbaren: 20.00 till cirka 23.00. Artister
uppträder under hela kvällen. Ungefärliga hålltider: 20:00 55 Blues,
spelar blues och rockabilly. 21.00, Örjan Johansson Band, tung och 
svängig rock och blues, 22.00 americana-musik med Mud Patrol.

 Söndag den 29 januari

Dansens Hus kl. 15.00, Daniel Wikslund, riksspelman från Tjautjasjaure, 
med vänner. Folkmusik när den är som bäst. Biljettpris 170:- vuxen, 80:- 
upp till 19 år. I priset ingår fika. (kvarblivna biljetter efter förköp, säljs på 
plats 1 timme innan konsert).

  Fredag 27 januari 

Dansens Hus kl 16.00-19.00 Zumba med Mia. Gratis! Bara att ”droppa in”.

Gällivare Kyrka kl 18.00, Vokaljazzsångerskan Iris Bergcrantz med sin 
trio hyllar Olle Adolphson. Biljettpris 170 kr vuxen, 80 kr upp till 19 år. 
(kvarblivna biljetter efter förköp, säljs på plats fr. kl 17.00)

Folkets Hus, Blå Forell kl 20.00, Thomas Di Leva, ger en solokonsert med 
varierat innehåll från sin långa karriär. Biljettpris, inkl. serviceavgift: 340 
kr, 170 kr för ungdom upp till 19 år. Säljs på Biblioteket, Gällivare Kultur-
museum och på ticketmaster.se (kvarblivna biljetter efter förköp, säljs på 
plats en timme innan konserten)

På torget, Gällivare centrum, från kl 17.00-20.00, Kom och prova på att 
skapa i snö och is tillsammans med konstnären Jan-Erik Falk.
Varma kläder och ett glatt humör, verktyg finns att låna.

På torget, Gällivare centrum, kl 19.15 Kulturskolans elever uppträder, 
Nordcirkus med eldshow och invigningstal.

Grand Hotel Lapland, caféet 18.00 till cirka 24.00. Artister uppträder
under hela kvällen. Ungefärliga hålltider: 18.00. Kulturskolans elever, 
19.00. Lyckselebandet 6G med bjuder på 60-80 talshits, 20.00: Gällivare 
Hot 5 med sångerskan Kicki Enqvist spelar swingjazz från Paris på 30-ta-
let. 21.00 Luigi Bozzolan och Simon Lundmark, hits från 80- och 90-talet, 
22.00. Jazz: Tommy Lakso, jazzsångerskan Laura Stillwell, Jerker
Johansson, Hanz De Vard. 23.00 Ev. Jamsession.

Thomas Di Leva ger två solokonserter, en på fredag och en på lördag. Foto: Mattias Edvall.

Vokaljazz-artisten Iris Bergcrantz, bjuder på tolkningar av Olle Adolphson i Gällivare Kyrka.
Foto: Nadja Hallström. Minna Weurlander är internationellt känd och en virtuos på sitt instrument, dragspel.

Foto: Lisalove Bäckman.

Adresser till Polarvinternattens spelplatser
• Folkets Hus, Hantverkaregatan 5-7
• Gällivare kyrka, Lasarettsgatan 10
• Dansens Hus, Rajdvägen 13
• Gällivare Kulturmuseum, Storgatan 16
• Grand Hotel Lapland, Lasarettsgatan 1
• Studio Strössel, Storgatan 9
• Hembygdsområdet, Soutojärvibygden, väg E10, mitt emellan
 Skaulo och PoultikasvaaraFölj Gällivare kommuns hemsida, Facebook och Instagram

för nyheter om Polarvinternatten.
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