Jörn en kreativ plats mitt i världen!
April 13, 2017

En nationell satsning i samarbete med

Vad händer när människor får berätta sina berättelser?
Vad händer när man använder konsten som ett
uttrycksmedel?
Vad händer när det finns någon som lyssnar?
Vad ska vi göra?
Samla berättelserna om Jörn, gamla
och nya
Skapa en ”Ursinnig festival” 2019,
som ska ge röst åt de människor som
vill leva och verka i Jörn
JÖRN - en plats mitt i världen
Vi finns här, mitt i världen, som fågel Fenix som brinner och uppstår
igen.
Vi är en levande landsbygd.
Här blåser starka vindar av framtidshopp och livsglädje.
Vi reser mot en ljusare framtid trots hårda oväder under åren.
Jörn har många nyinflyttade och födelsekurvan har vänt, fler unga
stannar kvar och flyttar tillbaka.
Ett kulturcentrum vill vi bygga!
En ursinnig festival ska det bli!
Vi tillhör och tillför. För oss är det människorna som gör skillnad, de
som skapar samhället, de som gör att vi tror på framtiden.

Stormöte 2 mars

April 13, 2017
Den 2 mars hade vi ett stormöte i Jörn där vi möttes berättade om projektet och
delgav varandra många goda idéer!
Det var härligt att så många kom! Alla idéer som kom fram ska vi hjälpas åt att ta
tillvara och göra något gott av.

Berättarkväll 30 mars "Oväntat möte"
April 13, 2017

På berättarkvällen i Jörn med temat "Oväntat möte" var vi ca.30 personer.
Under kvällen berättades följande, om att få en god arbetskamrat, men
märklig.
Att möta sin längtan efter den hund man aldrig velat ha! Blåbär som flyger,
om att jobba med byxorna nere, om en förvirrad pappa. Nått så oväntat
vanligt som att bli ful på sitt pass, om att sova i fängelse och tigga sig fram
till ett tjusigt pass. Ett oväntat samtal från sin man, tänk om man varit född i
norrsken.

En bit av mig – en berättarföreställning
April 13, 2017

om att minnas sitt hemland, sina vänner om framtidshopp i ett
nytt land

En berättarföreställning med Musikteater Unna
Unga människor i Sigtuna har berättat om viktiga föremål, det blev
berättelser om flykten från hemlandet, saknaden av vänner och drömmar
om en framtid i Sverige.
”En bit av mig” är ett samarbete mellan filmskaparen Ida Lindgren,
scenberättaren Johan Theodorsson och musikern Anders Peev. Spelades i
Jörn under Berättarfestivalen.

ÖPPET HUS och FEST 27 april
April 13, 2017
April 13, 2017
Här kommer det att bjudas på ett smörgåsbord av allt som vi kan göra
under projektet.
Mer info kommer.

Konstnärerna Lisa och Janne bjuder in till ÖPPET HUS OCH
FEST
J.S.S lokalen i Jörn 26 april 16.00-21.00
Vi träffas, äter lite,
spelar och lyssnar på musik.
Under kvällen kommer vi tillsammans att starta en kartläggning över
Jörn...med hjälp av stort papper, färg, pennor, text, fotografier, sax, tejp och
klister.
Välkomna konstnärerna
Lisa och Janne

20 maj Prova på dag!

Program för Prova på dag 20 maj Lyssna på
oss! Plats: Furuskolan
May 4, 2017

Kom och prova på olika konstformer, skapa och ha roligt!
Vi bjuder på lunchmacka och dryck.

Prova på dag 20 maj Lyssna på oss! Plats: Furuskolan
Kom och prova på olika konstformer, skapa och ha roligt!
Vi bjuder på lunchmacka och dryck.

10.00 -11.30 Dans, traditionell dansklass med teknikövningar och
koreografi, leds av Pia Burman, Zoloz, dansare. För 13 år och uppåt Vi
avslutar passet med att samtala om dans framtiden i Jörn.
10.00 – 11.30 Vi läser Sara!
Kom och minns, upptäck, inspireras av Sara Lidman!
Ett öppet program för alla, där Sara Lidman-texter kommer att läsas högt
och vi samtalar fritt om vad dessa texter betyder för oss personligen
idag. För vuxna
Medverkande: Ellenor Lindgren, Lo Lindström, Jasmine Ravagi m.fl.
10.00 – 11.30 Teater med fokus improvisation och gestaltning.
För dig som är från 13 år och uppåt.
10.00 – 11.30 Kreativ målarverkstad som blir berättelser med Malin Åberg,
dramapedagog och berättare, passar för barn från 10 år och uppåt
10.00 – 11.30 Berätta och fantisera, skapa egna berättelser. En lustfylld
workshop för alla åldrar. Leds av Rose-Marie Lindfors, dramapedagog och
berättare.
.
12.30 – 13.35 Pytte lilla Cirkusen, en cirkusföreställning med ett muntligt
berättande, som sen blir en workshop där du får prova på att själv vara
cirkuskonstnär och berättare. Vänder sig till barnfamiljer. Här möter du
Marina Georgescu, cirkusartist och Ulrica Rauhala, berättare.
12.30 -14.00 - Kravlös dans med improvisations- och
kompositionsövningar. Här utforska den egna kroppens sätt och möjligheter
att röra sig samt provar på enklare övning i eget skapande av koreografi.
Passar för ALLA åldrar - från mindre barn till pensionärer.
12.30 – 14.00 Berätta ur ditt liv, livsberättelser som startar i svart vita bilder.

Lämpligt för dig som är från 10 år och uppåt. Leds av Rose-Marie Lindfors,
dramapedagog och berättare.
12.30 – 14.00 Kreativ målarverkstad som blir berättelser med Malin Åberg,
dramapedagog och berättare, passar för barn från 10 år och uppåt
12.30 – 14.00 Teater med fokus improvisation och gestaltning. Från 13 år
och uppåt. Med Simeon Da Costa Maya, skådespelare
12.30 – 14.00 Kreativt skrivande - lek med ord och utforska din fantasi!
Välkommen till en verkstad i lustfyllt och frigörande skrivande, tillsammans
med författaren Anna Sundström Lindmark. Medtag penna
14.15 – 15.30 En möjlighet att visa för varann vad som gjorts, eller att
samtala om hur vi går vidare.

20 maj prova på Bilder av Linus Lindblom
May 20, 2017

Sommarens utställning "A piece af art"
June 19, 2017

Idag har projektet "Lyssna på oss" öppnat sommarens utställning "A piece
af art" på Hembygdsgården i Jörn, en utställning som pågår
under hela juli månad, och som man kan se måndag - fredag
mellan 12.00 - 15.00
Den är skapad av Jörsborna själva, av hantverkare kopplade till Rallarosen,
med stöd av Lisa W Carlsson och Janne Björkman som båda är konstnärer.
Linus Linblom fotograf har fotograferat de konsthantverk som
presenterades, och Monica Svensson har bidragit med sina naturbilder,
dessutom bjöd fem afghanska män på bilder från sitt hemland. Tillsammans
skapades en intressant fotoutställning som bubblar av berättelser om oss,
om vad våra händer kan skapa, om hembygd och stolthet. Om likheter och
olikheter. Den visar det som är unikt, och det som är gemensamt.
Och jag tänker på Sara Lidmans inledande ord i "Din tjänare hör" när jag
ser Monica Svenssons lingontuvor och den lilla flickan på den röda mattan:

"Och som om Vårherre hade avsett att människor skulle leva överallt på
jorden,
kom de att slå sig ned i bördiga trakter,
att slå sig ut till karga områden,
att klösa sig fast vid allt magrare kläppar,
att hoppa mellan tuvorna i bottenlösa kärr,
och bygga sig en stuga ytterst i snön.”

Cirkus och berättande
August 17, 2017

Nu har vi haft tre dagar cirkus och berättande med Ullis och Marina. Mer
foton kommer!
Kolla in FB sidan
CirkuSkellefteå https://www.facebook.com/cirkuskelleftea/?fref=ts
Vi kommer tillbaka och vill gärna jobba med er vuxna också!

Händer i projektet "Lyssna på oss” i Jörn under
hösten
August 20, 2017
Prova dans 21 och 23 augusti
Pia Burman från Zoloz dans och hälsa erbjuder dansklasser i Jörn under
hösten.
Första tillfällena kan du prova på sittande dans, modern dans och jazzdans
samt utforskande och skapande dans. Finns mer info på facebook ”Lyssna
på oss i Jörn” Anmälan till pia@zoloz.se
Jörn sjunger tillsammans
En projektkör startar den 26 augusti och pågår de följande 4 lördagarna i
september.
En kör för alla som gillar att sjunga pop, rock och visor från när och fjärran.
Plats: Mötesplatsen (i EFS huset) Tid: 10.00 – 12.00
Kören är inbjuden att delta i ÖsterJörns kyrka den 22 sep.
Körledare är Susanne Sundqvist Bergkvist, som är musiklärare och
körledare.
Anmälan sker till körledaren susanne.sundqvist@gmail.com
” Din tjänare hör ” I Österjörns kyrka fredag den 22 september
Är en orgelkonsert med Hilding Carlsson med Ellenor Lindgren från Sara
Lidman Sällskapet som framför ett tal som Sara Lidman höll 1992, som
fortfarande är aktuellt.
I programmet ingår också en kör under ledning av Susanne Sundqvist
Bergkvist, ev. dansare som deltagit i dansklasserna via Zoloz, och musik
från Afghanistan. Bilderna från ”A piece of art” kommer även att visas.
Film i Västerbotten erbjuder en workshop
En inspirationsdag under hösten för filmintresserade ungdomar.
De får möta Sophia Josephsson som gjorde filmen ”Hjärta Norsjö”.
Samverkan med fritidsgården.
Skrivarkurser i Jörn
Anna Sundström Lindmark författare, vill komma i kontakt med personer
som är intresserade av att skriva, eller är nyfikna på skrivande! Som ett
första steg vill hon ha ett möte med potentiella skribenter på plats i Jörn.
Tanken är att samla röster från många olika Jörns-bor, uttryckta i text, får

plats i en tryckt skrift, eller tar plats på en scen under festivalen. Kontakt:
anna.s.lindmark@gmail.com
Berättarkväll i Hembygdsgården 12 sep kl. 18.30 – 20.00
Berättarkväll för alla, med inspiration från utställningen ”A piece of art” som
varit på Hembygdsgården under sommaren. Kom och berätta!

Vandra & Berätta i kända miljöer i Jörn
En kurs där Anna-Mia Johansson, berättare, erbjuder deltagarna en
fantasifull vandring, utomhus. Första Berättarvandringen sker 7 september
kl. 18.30 – 20.00
Samling vid Järnvägstationen Mer info annamiaspenna@gmail.com

Berättarbyrån - en mångspråkig Berättargrupp startar den 25
aug, med att Peter Hagberg från Fabula Storytelling hjälper oss starta
denna grupp.
Hans uppdrag är att inspirera oss att berätta från scen, att använda oss av
olika språk, samt att använda gamla traditionella berättelser.

Inspirationshelg i teater/revy
Under hösten finns det möjlighet för vuxna som är intresserade av
revy/teater att få jobba med Bobo Lunden, regissör från
Västerbottensteatern. Han har lång erfarenhet av att vara inspiratör för
amatörteater och revy, i Sverige och Finland. Om ni är intresserade av en
sån helg hör av er till rm.lindfors@gmail.com.

Street art och Grafitti under hösten, husfasaderna finns redan. Isak
Burström kommer gärna tillbaka och jobbar med ungdomar. Håll utkik efter
mer info när det blir dags att anmäla sig.

Ljusfest i november – bidra till fler inslag i Ljusfesten, skapa egen
ljuslykta, skriv egna dikter, Vad kan man göra mer?

Läsecirklar med bl.a ”Din tjänare hör” av Sara Lidman planeras av Sara
Lidman sällskapet, på Biblioteket.

Har du frågor kan du höra av dig till Rose-Marie Lindfors på
rm.lindfors@gmail.com

Vandra och berätta 7 sept
September 9, 2017

Här kommer ett par bilder från gårdagens 'Vandra och berätta - få igång din
fantasi!' Inte så många deltagare, men de som kom var engagerade och
genomförde övningarna med den äran. Jag kunde också höra hur
berättelserna om omgivningen och minnen kom igång under vägen.
Avslutade med fika på mysiga Rallarrosen, där berättelser och minnen
fortsatte att flöda.

Berättarlust och lyssnarglädje
September 13, 2017

Berättarlust och lyssnarglädje präglade cafékvällen på Rallarrosen i Jörn i
kväll. Med utgångspunkt i en del av de foton som ingått i utställningen "A
piece of art" som skapats i Jörn av människor som bor och lever i Jörn. Ur
bilderna väcktes minnen till liv, som blev berättelser, det fick vi lyssna på,
och här är ett smakprov på vad vi fick lyssna till, det var berättelser om:
Tisdagarna med morfar, om att dra högsta vinsten.
Hur en flod av 3 000 renar, rann över vägen. Ljudet av knäppande klövar ...
Estelle, tremänningens barn som av en ren slump fick likadana namn som
prinsessan Estelles.
Ett blodigt tågdrama som slutade i en snödriva.
Möten med människor från andra delar av världen. Om Jörn som en
mötesplats mitt i världen.
Ett möte i en folksaga på persiska och svenska, "Vargen kommer"
Drömmen om en sommarstuga på en ö, om frihetslängtan.
En skoterfärd i vita lackstövlar och nylonstrumpor.
Kan nog bli fler Berättarkvällar under hösten utifrån dessa bilder, för än
finns det många berättelser som är oberättade.

Dans i Jörn
September 13, 2017

DANS I JÖRN!
Vi förbereder oss för dansuppvisning i Österjörns kyrka. En dans med
inspiration från våra tillgångar, från Sara Lidmans tal, från Jörn.
Reptider:
Tisdag 12 sept 18-20
Torsdag 21 sept 18-20
Fredag 22 sept 18.00 Österjörns kyrka som del av ett större program.
Mellan dessa tider repeterar ni själva på plats i Jörn. Innan den 12/9
repeterar ni in det vi gjorde när jag var där 21, 23 augusti. Hjälper, stöttar
och lär av varandra.

Anmäl er till mig: Pia@zoloz.se eller till Ann-Sofi på mötesplatsen.
Lokal meddelas.

Inför 22 september i Österjörnskyrka
September 13, 2017

Fint reportage i Norran
October 1, 2017

Street art-workshop film
October 1, 2017

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=cYb9K1eeoBg

Skrivarkurs det finns fortfarande möjlighet att
hänga på!
October 1, 2017

Vi har nu bestämt att starta en skrivgrupp på halvdistans. Vi ska träffas
fysiskt en gång i månaden och höras via mail mellan det. Så varannan
vecka har vi kontakt. Vi ska jobba enligt Write Your Self-metoden, ett
hållbart och individanpassat skrivande. Skrivmetoden är i åtta steg. Syftet är
att föra var och egenmakt till skribenten.
Jag återkommer med mer info om tider för kommande möten .
Om man inte kunde komma på mötet som men ändå är intresserad att
skriva så är det bara att höra av sig till mig på mail.
hej@annasundstromlindmark.se

Kultursamtal
October 19, 2017

Kultursamtal i Skellefteå lördag 14 okt, efter lunch KreativaPlatser

i fokus, Kulturrådet och "Lyssna på oss" var där och bjöd på info om den
nationella satsningen som pågår på 27 olika platser i Sverige (se info filmen
här) https://www.youtube.com/watch?v=Vm4m3x8XKME
Vad som händer när människorna får möjlighet att delta i och påverka de
kultursatsningar som görs i lokalsamhället.
Från Jörn kom berättelsen om hur det hela började, om alla spännande
kulturaktiviteter som pågår, om samarbeten och mötesplatser och om allt
som händer nu där det bildas alla möjliga grupper som skapar revy, skriver,
läser, berättar, upptäcker nycirkus, street art, målar, sjunger, dansar, spelar
teater.

Härlig KulTurDag i Jörn!
November 21, 2017

Repotage från Norran om KulTurDagen 18 november

Se även https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/har-anvander-mankulturen-for-att-oka-befolkningen

KulTurDag 18 nov Jörn
November 7, 2017

Biblioteket
13.00 Läsecirkel Sara & din tjänare hör Harald Larsen och Jennie
Samuelsson
14.00 Skrivargruppen Läser ur egna texter, samt prova på skrivövningar
Anna Sundström Lindmark
FolketsHus
Öppet 11 - 15 Café
12.00 - 12.40 Sittande dans för alla12.40 - 13.00 Samtal om dansen i
Jörn
13.00 - 14.00 Jazzdansklass
Pia Burman
Kvällsprogrammet på Nasa krog
Startar 18.00 med middags buffé.Boka bord på tel
070 337 74 31
19.00 Jörns Revyn med gobitar ur denkommande revyn ”Klös dig fast
här i Jörn”
Självporträtt på resan.
På lördagen vandrar tre konduktörer runt i Jörn.
Med penna och papper ritar du ditt självporträtt med förbundna ögon.
Som tack får du en biljett som visar att du deltar i resan mot en ”Ursinnig
festival”.
11.00-12.00 finns vi på Folkets hus
Vill du ha ett besök av oss så ring!
Konstnärerna Lisa W Carlson och Janne Björkman

070-390 28 88

070-314 15 34

St Mikaelskyrkan
18.00 I Evighetens tid, poesi- och musikstundMedverkande: Lennart
Granvik, Tatiana Söderström, Aina Sjöström och Berry Grahn-Lundström
Medborgarskolan
11.00 – 13.00 ”Jörn sjunger tillsammans” öppen sångövning för de
som vill sjunga. Susanne Sundqvist13.00 - 16.30 Trubadur, sagostunder
Ansiktsmålning, skapa i bildFika försäljningLokal: fd, EFS
Mötesplatsen
13.30 Barnkören sjunger 14.30 Berättarbyrån bjuder på flerspråkiga
folksagor15.30 Poesiverkstad inför ljusmanifestionen Åsa
Berättarföreningen & ABF Lokal: fd, EFS
Bildsalen/Skolan
Cirkus & Berättande 11.00 - 12.30 och13.00 - 14.30 Workshop med
Akrobatik, jonglering och berättande vuxna och barn välkomna!
Mastergravity, Malin Åberg Ulrica Rauhala
JESS
12 - 17 Prova på målning
Målargruppen visa olika tekniker
Fotoutställning ”A piece of art” Film om "Lyssna på oss”Info och framtida
idéer
Utomhus
11.30 Järnvägsstationen Få igång din fantasi - en vandring i
Jörn med Anna-Mia Johansson pågår 1,5 tim Slutar vid Folkets Hus.
Street Art i Jörn, möt ungdomarna som målat, mer info på Jess
Parken vid viadukten
17.00 Ta med ett ljus och kom till parken vid viadukten.Ljusen som vi
tänder sätter vi som formen av ett hjärta, för att sprida kärlek och värme.
Visa att du älskar och står för en värld där hot och våld inte hör

Bilder från 18 nov
November 21, 2017

Nu är vi igång med berättandet
February 22, 2018

Varmt välkommen till en workshop i muntligt berättande!
Du får verktyg att använda berättandet i olika sammanhang: Berättarcafeér
m.m.
Bland både unga och äldre
Starten på en serie kurstillfällen för dig som är intresserad av det muntliga
berättandet i olika verksamheter
För att lyfta berättelser från förr och nu
Välkommen att delta och inspireras!
Anmälan anso.jess@gmail.com
Tel 070 359 04 56
Kursledare Rose-Marie Lindfors, Skelleftebygdens berättarförening

Filmer från Kulturrådet om Lyssna på oss
February 22, 2018

En film från KulTurDag i Jörn
March 8, 2018

En film gjord av Sweet Earth från KulTurDagen i Jörn.

Ännu en möjlighet att se den!!!
May 5, 2018

Ännu ett tillfälle att se den populära revyn! Missa inte!

LOKALSAMTAL Po Tidholm 6 juni 14.00
May 17, 2018

6 juni
Centrumhuset Jörn
Kl 14.00

Middagsträff 1 juni 18.00
May 21, 2018

Alla är välkomna att vara med på denna inspirerande middagsträff! Anmäl
dig senast 28/5 till JESS Kostnad 175kr
Detta evenemang kommer fortsättningsvis att hållas sista fredagen varje
månad till hösten, med olika inspiratörer som berättar lite.

Berättarcaféer
November 23, 2018

Det händer en massa i Jörn
November 23, 2018

Det händer en massa i Jörn under hösten har dockteatern Månstjärnan
besökt Jörn och spelat "Var är mamma?"

Ellinor Lindgren har haft läsarkvällar

Majken Polack kommer på besök och berättar om "Embla"

MITT I PRICK eller lite utanför
November 23, 2018
MITT I PRICK eller lite utanför

Lördag 17 november kl. 14.00-17.00
Workshop under ledning av
bildkonstnärerna Lisa W Carlson och Janne Björkman
Ett försök att beskriva Jörn med hjälp av slumpen
Tillsammans söker vi minnen, uttryck, kanske något glömt som är så vanligt att vi inte
tänker på det.
Plats: Biblioteket
UTANFÖR RAMARNA Söndag 18/11 kl 14.00 – 16.00
Ingrid Falk, konstnär föreläser om Konst och text i vidgade rum. Vad gör konsten då den

gör nedslag i ovanliga rum? Med början i exempel på tillfällig och fast gestaltning kan
olika idéer för Jörn börja ta form och diskuteras.
Plats: Biblioteket
Anmälan till: Ann-Sofi Burström på biblioteket
eller mail till anso.jess@gmail.com eller tel. 070-3590456
Fika: finns till försäljning

MITT I PRICK eller lite utanför
November 23, 2018

Vi har i helgen fått otroligt mycket inspiration som vi bla kan skapa något ur inför den
kommande Ursinniga festivalen.
På lördagens workshop utforskade vi vad slumpen kan skapa med hjälp av mitt i prick,
på piltavlan tillsammans med Lisa W Carlson och Janne Björkman. Här kan ni se en
film de gjort tidigare med tre fantastiska systrar i Jörn.
Ingrid Falk ( FA+ ) gav oss inspiration och feedback om bla konst i offentliga rum. Hur vi
kan skapa konst i vårt samhälle, vi fick bla. idéer för hur Jörn kanske ser ut om ett år,
eller om fem? Här kan ni se en film FA+ gjort tidigare, ca 30 min in i filmen berättas om
”Lev” i Umeå. Sara Lidman läser där en text ur Jernbanesviten som Jörn är med i.
Mot en Ursinnigfestival 2019

Det blir URSINNIG FESTIVAL 2019
November 23, 2018

Fick nyss beskedet, vi fick ok från Kulturrådet, och det blir URSINNIG
FESTIVAL 2019
Kreativaplatser 2018
Nu är det bara att köra!

Ursiningfestival på radion, lyssna!
February 3, 2019

För dig som missade sändningen från JESS idag, här berättar Ingrid,
Gunnel, Ann-Sofi, Ingalill o Rose-Marie om "Ursinnig festival" om
bakgrunden, om planeringen och lite om innehållet.
Men framförallt berättas det om Jörn. Och "Världshavens barn" spelades.
läs mer HÄR
2.33.15 in i programmet

Tillsammans skapar vi Ursinnigfestival
Kontaktuppgifter
February 3, 2019
Tillsammans skapar vi Ursinnig festival 24/5 - 6/6
VÄLKOMMEN!
Vill du kontakta oss maila: ursinnigfestival@gmail.com
Eller ring: Ann-Sofi: 070-359 04 56
Rose-Marie:070-649 44 39
Inga-Lill:070-699 10 73

Nu börjar programmet ta sig för
Ursinningfestival 24 maj-6 juni
April 13, 2019

En ursinnig kulturfestival!
Ur frustration över att inte bli lyssnade på skapade folk i Västerbottniska
Jörn kulturprojektet Lyssna på oss. Efter tre års kreativ process är det snart
dags för ett crescendo i form av Ursinnig festival som genomförs 24 maj - 6
juni.
Ursinnet som fanns i början blev en urkraft som under resans gång gett
upphov till mycket kreativt skapande som engagerat så många människor i
Jörnsbygden. Det vill vi nu visa upp, inte som en avslutning utan som
början på en framtid med en levande landsbygd.
Invigningen sker fredagen den 24 maj kl 13.00
Smakprov ur det 14 dagar långa programmet:
Konstutställningar Körsång Litterära berättarvandringar Böcker & samtal
Fotoupplevelser Hembygd & Nybyggt
Dans ute & inne Filmvisningar
Jörns revyn spelar ”Urspårat”

”Mitt i Prick” Berättarcafé Jazzkonsert
Inspiration om mat Premiär på LEV
Allsång på nya spännande platser Upptäcka byarnas rikedom
Tal och berättelser Jernbaneparken
Sara i byn, byn i världen
Hantverksfrossa Gökotta
Kreativ skola Ank-race Norrsken
Teater Nycirkus Stomp
Framtidsdag med Po Tidholm Våfflor, palt, bullar och annat gott.
Vi presenterar fullständigt program med tider och datum under veckorna 16
och 17
Ett av Kulturrådets satsningar på Kreativa platser som pågått sen 2016 på
23 platser i landet.

En ursinning kulturfestival
March 22, 2019

En ursinnig kulturfestival!
Ur frustration över att inte bli lyssnade på skapade folk i Västerbottniska
Jörn kulturprojektet Lyssna på oss. Efter tre års kreativ process är det snart
dags för ett crescendo i form av Ursinnig festival som genomförs 24 maj - 6
juni. Ett av Kulturrådets satsningar på Kreativa platser som pågått sen 2016
på 23 platser i landet.
”Ursinnet”, som gav drivkraft åt projektet och festivalen dess namn, har med
tiden utvecklats till ”ur sinnet växte viljan att skapa”, säger en av
projektledaren; Rose-Marie Lindfors, Skelleftebygdens Berättarförening.
– Det var en urkraft som under resans gång gett upphov till massor av
kreativt skapande som engagerat så många människor i Jörnsbygden. Det
vill vi nu visa upp, inte som en avslutning utan som början på en framtid
med en levande landsbygd.
Urpremiär på Sara Lidman-inspirerade LEV!
Ursinnig festival är fylld med både lokal och gästspelande kulturkraft. En av
höjdpunkterna blir urpremiären 25 maj på LEV! – ett scenkonstverk av och
med Ellenor Lindgren. Det bygger på Sara Lidmans tal som agitator. Som
Sara skrev i Oskuldens minut: ”Man måste leva medan man håller på! som
vi säger i Jörn; Lev!” Sara Lidman får dessutom sig tillägnad en särskild dag
under festivalen.
Flygande drömmar och utställning i mörker
Festivalen bjuder i övrigt på två veckor med mångskiftande
kulturupplevelser som invigningens smakprov på Flygande drömmar – en
föreställning skapad av skolans elever. Ulph Nyström, producent vid
Sveriges Radio, återvänder till Jörn och medverkar vid invigningen som blir
en fest för alla sinnen. Konstutställningar öppnar. Söndag 26 maj är det
vernissage på Norrsken – en upplevelsebaserad utställning i totalt mörker
där besökarna bär pannlampa. Det blir även matkultur från när och fjärran,
Jörns revyn med nya berättelser, bokpresentationer, körsång,
film, kulturarv, hembygd och mycket mera.

Vill sprida berättelserna om Jörn
Syftet med projektet Lyssna på oss är att göra det möjligt för människor
som lever i Jörn att påverka, driva och utveckla kulturlivet - som deltagare,
utövare och publik, berättar Ann-Sofi Burström och Ingalill
Degerfeldt festivalgeneraler i Jörn.
– Vi vill lyfta engagemanget, utveckla kreativiteten och sprida berättelserna
om Jörn som en plats mitt i världen fylld av människor som vill göra
skillnad.
Under 2018 har det funnits lokala arbetsgrupper som skapat grunden för
det programmet. Samverkan har skett med folkbildningen, idrottsföreningar,
svenska kyrkan, förskola, skola, biblioteket, kulturskola,
konstkonsulent, och de föreningar med ideella krafter och eldsjälar som
finns bland kulturaktörer i bygden.
Po Tidholm avslutar med framtidsspaning
Festivalen avslutas 6 juni då författaren och journalisten Po Tidholm
återvänder till Jörn med föreläsningen Kartan – en tillbakablick och
summering på turnén Lokalsamtal och på vad som hänt i landet sedan valet
hösten 2018.
Sedan följer en statusuppdatering på det politiska läget i Skellefteå och vi
gör en lokal framåtspaning, vart är vi på väg i fråga om landsbygd/näringsliv
och kulturfrågor som detta projekt "Lyssna på oss i Jörn" har handlat om.
Här blir lokala politiker inbjudna att delta i ett samtal om landsbygd och
kulturens utveckling.

Fakta och kontaktpersoner
Ursinnig festival pågår 24 maj - 6 juni
Huvudarrangör är JESS Jörns evenemang och samhällsservice
och Skelleftebygdens Berättarförening tack vare stöd från Kulturrådets
satsning Kreativa platser (kulturradet.se)
För mer information kontakta oss på ursinnigfestival@gmail.com eller besök
oss i Jörn på JESS, Storgatan 34, där finns festivalgeneralerna Ingalill
Degerfeldt och Ann-Sofi Burström.
Information ges även av Rose-Marie Lindfors, projektledare, via
mail: ursinnigfestival@gmail.com samt tel 070 649 44 39
Följ oss på facebook Lyssna på oss i Jörn eller
på www.berattarforeningen.com

Nu är Ursinnigfestival i full gång!
May 27, 2019

Lite bilder, mer bilder se här

Hänt och på gång!
August 25, 2019

