i Nordmaling

Kulturprogram våren 2018

Omslagsbild Mystikens Systrar, Operabyrån. Foto: Chrisander Brun

NU ÄR DET VÅR!
Välkommen till en vår med massor av
spännande kulturupplevelser.
Se en känslofylld film, njut av en maffig
operaföreställning, ta några danssteg eller
vila dina ögon på rofyllda bilder, ta med ditt
barn eller barnbarn på teater.
I din hand finns (nästan) alla vårens olika
kulturella aktiviteter samlade. Vi är många
som funderat, bokat, fixat och donat för
att det ska finnas mycket som du kan välja
emellan.
Spara hela programmet och lägg det på
köksbänken eller riv ut kalendariet och sätt
det på kylskåpet!
Vi ses.
Kristina Kalén
Kulturchef
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BARN OCH UNGA
2018-02-24
Kl. 13.00
Burspråket,
Nordmalings bibliotek

Var är mamma?

En pjäs om identitet och vänskap. En dag flyter ett stort
ägg upp på stranden. Det har färdats lång väg och guppat
omkring på havet. Vad finns i ägget? Att hitta en vän i ett
nytt land är inte alltid så lätt, men rädslan för det okända
kan övervinnas om man bara ser varandra.
Ålder: 2-5 år
Biljetter: Fri entré
Arrangör: Nordmalings bibliotek
Producerat av: Dockteater Månstjärnan

2018-03-24
Kl 13:00
Burspråket,
Nordmalings bibliotek

Doris drar

Doris Drar är en musikteaterföreställning baserad på Pija
Lindenbaums barnbok. En dag får Doris nog av vad hon
tycker är en oförstående och omedveten värld och beslutar sig för att välja sin egen väg genom att bege sig bort.
Här får publiken följa musikerna och skådespelaren i en
teatral musiksatt berättelse.
Ålder: 5-8
Biljetter: Fri entré
Arrangör: Nordmalings bibliotek
Producerat av: Norrlandsoperan
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BARN OCH UNGA

Barnen mitt i musiken:. Foto: Norrlandsoperan

2018-04-21
Kl. 13:00
Burspråket,
Nordmalings bibliotek

Barnen mitt i musiken

En lekfull konsert med musiker ur Norrlandsoperans
Symfoniorkester. Sångledaren Kristina Sturk rör sig
bland barnen och aktiverar dem med enkel rekvisita och
teaterlek där musiken låter dem få följa med Mozarts
fågelfängare eller gestalta den sovande kungen i Haydns
pukslagssymfoni.
Ålder: 2-5 år
Biljetter: Fri entré
Arrangör: Nordmalings bibliotek
Producerat av: Norrlandsoperan

2018-01-10 –
2018-06-13
Kl. 14.30–15.30
Burspråket,
Nordmalings bibliotek
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Lättläst läsecirkel

På biblioteket kan du vara med i bokcirklar på lättläst
svenska. Läsecirklarna riktar sig till dig som är ungdom
mellan ca 13-25 år, med annat modersmål än svenska. Vi
läser tillsammans ca ett kapitel varje gång och diskuterar
handlingen och orden i texten. Ingen anmälan behövs.
Vi bjuder på fika. Varmt välkommen! Se anslag för mer
information om datum och tider
Ålder från13 år
Biljetter: Fri entré
Arrangör:Nordmalings bibliotek
Producerat av: Nordmalings bibliotek

BARN OCH UNGA

2018-01-18 –
2018-05-24
Kl. 09.00–09.30
Burspråket,
Nordmalings bibliotek

Mångspråkig sagostund

Sagostund på flera språk! Svenska, arabiska, tigrinja,
somaliska och persiska. Se anslag för mer information.
Alla är välkomna - stora som små!
Biljetter: Fri entré
Arrangör: Nordmalings bibliotek
Medarrangör: ABF
Producerat av: Nordmalings bibliotek

2018-03-05 –
Nordmalings bibliotek

Sportlov

Håll utkik efter anslag och på minabibliotek.se för information om aktivitet och datum.
Biljetter: Fri entré.
Arrangör: Nordmalings bibliotek

2018-04-03 –
Nordmalings bibliotek

Påsklov

Håll utkik efter anslag och på minabibliotek.se för information om aktivitet och datum.
Biljetter: Fri entré.
Arrangör: Nordmalings bibliotek
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BARN OCH UNGA

Babybokprat. Foto: Josefine Larsson

BOKSTART

Att börja läsa tidigt, redan när barnet är 0-3 år, har mycket stor betydelse för
barnens språkutveckling. Biblioteket är nu en del av det nationella projektet
Bokstart, där vi arbetar aktivt för att stimulera och peppa föräldrar och barn till
läslust, med hjälp av bl.a. gratis hembesök. Varmt välkomna att delta.
Se våra affischer för mer information eller kontakta biblioteket.
2018-01-12 –
2018-05-25
Fredagar
Kl. 10.00 – 10.15
Öppen förskola,
Nordmaling
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Babybokprat

Rim, ramsor, sånger och sagor för din bebis! Fredagar. Se
anslag för exakta datum. Ålder: ca 4-12 månader
Biljetter: Fri entré
Arrangör: Nordmalings bibliotek och Öppen förskola

Tavlor från utställningen Visual Art.
Foto: Nordmalings bibliotek

BILD
2018-03-17 –
2018-04-24
Kl. 13.00
Burspråket,
Nordmalings bibliotek

Utställning - Parafraser

”Parafraser” - en elevutställning från Artediskolan.
Elevernas bilder handlar om nutiden, fenomen, problem,
olika reflektioner på temat nutid tolkat genom klassiska
konstverk.
Vernissage: 17/2 13.00.
Biljetter: Fri entré
Arrangör: Nordmalings bibliotek

2018-05-05 –
2018-06-01
Kl. 13.00
Burspråket,
Nordmalings bibliotek

Dagens dam - bibliotekariernas val

Du möter kvinnor som skrivit, brutit ny mark, kämpat
för förändring – och som ibland ändrat på hela historien.
Nu får Maria Persson, Umeå, hjälp av bibliotekarierna i
Nordmaling att välja några intressanta författare från sitt
mångåriga projekt - Dagens dam.
Vernissage: 5/5 13.00.
Biljetter: Fri entré
Arrangör: Nordmalings bibliotek
Producerat av: Maria Persson
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BILD
2018-06-16 –
2018-08-17
Kl. 13.00
Burspråket,
Nordmalings bibliotek

Sommarsalong

Åter igen öppnar vi upp Burspråket för vår populära
sommarsalong med verk från såväl amatörer som professionella konstnärer. Det brukar bli en härlig mix av olja,
akryl, akvarell, glas, foto, textil och metall.
Vernissage: 16/6 kl. 13.00.
Biljetter: Fri entré
Arrangör:Nordmalings bibliotek

ORD
2018-02-26
Kl. 18.30
Burspråket,
Nordmalings bibliotek

Äntligen måndag! Författarbesök:
Martina Haag

Martina Haag är skådespelare och författare. Hon har
medverkat i flera filmer och har skrivit flertalet uppskattade böcker. Romanen ”Det är något som inte stämmer”
fick stor uppmärksamhet och hennes senaste bok ”Livet
går så fort. Och så långsamt” handlar om hur händelser i
livet formar oss som personer.
Biljetter: köpes/bokas på Nordmalings bibliotek
tidigast 12/2.
Arrangör: Nordmalings bibliotek och Röda korset

2018-03-21
Kl. 18.30
Burspråket,
Nordmalings bibliotek

Författarbesök: Laila Carlander

I sin trädgårdsbok ”Våra älskade trädgårdsrum i norr”
reser Laila genom femton av Norrbottens vackraste trädgårdar i zon 5 till 7. Här finns också tips på växter och
råd från erfarna trädgårdsmänniskor. Boken är både en
faktabok och en skönlitterär dagboksresa i text och bild
genom norrländsk sommar.
Biljetter: Fri entré. Biljetter hämtas/bokas på
Nordmalings bibliotek tidigast 14/3.
Arrangör: Nordmalings bibliotek och ABF
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ORD

Foto: (Caroline Engvall) Pressbild/Kalla kulor förlag,
(Simon Häggström) Sofia Åkerstedt-Rosendahl/
Kalla kulor förlag

2018-04-23
Kl. 18.30
Burspråket,
Nordmalings bibliotek

Äntligen måndag! Författarsamtal:
Caroline Engvall och Simon Häggström

Caroline är journalist och författare med fokus på ungas
utsatthet på nätet och sex som självskadebeteende. Hon
har skrivit både faktaböcker och deckare. Simon är polis
och författare och skriver om polisens arbete med prostitution, om prostituerade, sexköpare och människohandlare. Vi samtalar kring temat i böckerna.
Biljetter: Fri entré. Biljetter hämtas/bokas på
Nordmalings bibliotek tidigast 16/4.
Arrangör: Nordmalings bibliotek
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EVENEMANG VÅREN - SOMMAREN 2018
FEBRUARI
Världens bästa Allan
2018-02-20 Kl. 19.00
Oasen, Nordmaling

Var är mamma?
2018-02-24 Kl. 13:00

Burspråket, Nordmalings bibliotek

La Bohème
2018-02-24 Kl. 18.30 - 21.45
Nordmalingsbygdens Folkets Hus

Äntligen måndag!
Författarbesök: Louise Winblad
2018-02-05 Kl. 18.30

Äntligen måndag!
Författarbesök: Laila Carlander
2018-03-21 Kl. 18.30
Burspråket, Nordmalings bibliotek

Häxor - När drevet går
2018-03-16 Kl. 19.00
Oasen, Nordmaling

Doris drar
2018-03-24 Kl 13.00

Burspråket, Nordmalings bibliotek

APRIL

Burspråket, Nordmalings bibliotek

Sång till välfärden
2018-04-14 Kl. 16.00

Äntligen måndag!
Författarbesök: Martina Haag
2018-02-26 Kl. 18.30

Barnen mitt i musiken
2018-04-21 Kl. 13.00

Oasen, Nordmaling

Burspråket, Nordmalings bibliotek

Burspråket, Nordmalings bibliotek

MARS

Äntligen måndag! Författarsamtal:
Caroline Engvall och Simon
Häggström
2018-04-23 Kl. 18.30

Nordmalings musik och teaterförenings årsmöte med
efterföljande konsert
2018-03-01 Kl. 19.00
Oasen, Nordmaling

Äntligen måndag! Musik och
berättande med norrbottensduon
Northern Indians
2018-03-19 Kl. 18.30
Burspråket, Nordmalings bibliotek

Burspråket, Nordmalings bibliotek

Avatarkvartetten
2018-04-23 Kl. 19.00

Levar hotells övervåning, Nordmaling

MAJ
Sånggruppen Kraja, Umeå
Maj (Se kommande annons) Kl. 19:00
Oasen, Nordmaling
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JUNI

Nordmaling Baroque and Beyond
Circles Baroque Ensemble, Oslo,
Norge: ”Bach, hans innersta krets
och den svenske Bach”
2018-06-02 Kl. 19.00
Nordmalings kyrka

Nordmaling Baroque and Beyond
Operabyrån, Stockholm. ”Mystikens systrar - En scenisk konsert
om musikaliska nunnor och banbrytande feminister”
2018-06-03 Kl. 19.00

Sommarevenemang
2018-06-23 till 2018-08-26
Kl: 09.00 - 20.00
Kajen Tjäruskär

Babybokprat
Fredagar, 10.00 – 10-15

Öppna förskolan, Nordmaling

Mångspråkig sagostund
Torsdagar udda veckor
09.00 - 09.30

Burspråket, Nordmalings bibliotek

Lättläst läsecirkel
Tisdagar och onsdagar
Öppet hus Klas Engmansamlingen kl. 14.30-15.30
Burspråket, Nordmalings Bibliotek
2018-06-06
Nordmalings kyrka

ÅTERKOMMANDE
EVENEMANG
Utställning - Parafraser
2018-03-17 till 2018-04-24
Kl. 13.00

Burspråket, Nordmalings bibliotek

Dagens dam - bibliotekariernas val
2018-05-05 till 2018-06-01
Kl. 13.00
Burspråket, Nordmalings bibliotek

Sommarsalong
2018-06-16 till 2018-08-17
Kl. 13.00

Burspråket, Nordmalings bibliotek

RIV UT OCH SPARA
KALENDARIUMET
SÅ RISKERAR DU INTE
ATT MISSA NÅGOT
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Häxor - När drevet går.
Foto: Lia Jacobi.

SCEN
2018-02-24
Kl. 18.30 - 21.45
Nordmalingsbygdens
Folkets Hus

La Bohème

2018-03-16
Kl. 19.00
Oasen, Nordmaling

Häxor - När drevet går

Sonya Yoncheva mot Michael Fabiano i Puccinis känslosamma opera.
Biljetter: Köpes i kassan i anslutning till föreställningen
Arrangör: Nordmalingsbygdens Folkets Hus
Producerat av: Metropolitan i New York

En rappt berättad föreställning om vilka mekanismer det
är som orsakar masshysteri, folkmord och näthat. Med
utgångspunkt i de fasansfulla häxbålen under 1600-talet
dras paralleller till hur det ser ut idag. Året är 1675. I
byn Torsåker i Ångermanland halshuggs och bränns 71
människor på bål.
Biljetter: Fri entré. Biljetter på Biblioteket, Resecentrum
och Vuxenskolan. Hämtas tidigast 26/2. Biljetter finns
även vid entrén.
Arrangör: Nordmalings musik och teaterförening
Medarrangör: Nordmalings kommun
Producerat av: Riksteatern
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Northen Indians: Foto: Robert Lundqvist

TON
2018-02-20
Kl. 19.00
Oasen, Nordmaling

Världens bästa Allan

En rosad föreställning om Allan Edwall och hans mustiga
visor, framförda av Lucas Stark och KG Malm. Det är
få kulturpersonligheter som har varit lika folkkära och
älskade i Sverige och Norden som Allan Edwall. I konserten framförs Edwalls sånger som han på senare år har
kommit att bli mer och mer uppmärksammad för.
Biljetter: 180 kr/medlemmar med scenpass 140 kr
ungdomar 90 kr
Arrangör:Nordmalings musik och teaterförening

2018-03-19
Kl 18.30
Burspråket,
Nordmalings bibliotek

Äntligen måndag! Musik och berättande med
norrbottensduon Northern Indians

Northern Indians rör sig obekymrat mellan progg, folk,
americana och visa. Helt enkelt ett band som alltid har
låtarna i fokus och som uppskattar det enkla och direkta i
musiken. Med två album, en EP och massvis av livespelningar i ryggen kommer dom nu till Nordmaling. Musik
och berättande i en perfekt mix!
Biljetter:Fri entré. Biljetter hämtas/bokas på
Nordmalings bibliotek tidigast 12/3.
Arrangör: Nordmalings bibliotek
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TON

2018-04-14
Kl. 16.00
Oasen, Nordmaling

Sång till välfärden

Föreställningen ingår i ett av Riksteaterns tematiska spår,
Demokratins gränser. En lokal kör (Björkstakören) deltar.
Ensemblen och den lokala kören kommer att bjuda på
en humoristisk föreställning med melankolisk klang där
heliga rum möter folkhemmets ABBA. Medverkande:
Medverkar gör; Lennart Jähkel, Kaya Ålander, Maurits
Elvingsson, Emma Sildén samt två studenter från Kungliga Musikhögskolan.
Biljetter: Fri entré. Biljetter på Biblioteket, Resecentrum
och Vuxenskolan. Hämtas tidigast 26/3. Biljetter finns
även vid entrén.
Arrangör: Nordmalings musik och teaterförening
Medarrangör: Nordmalings kommun
Producerat av: Riksteatern

2018-04-23
Kl. 19.00
Levar hotells övervåning,
Nordmaling

Avatarkvartetten

När dagarna blir längre och våren står för dörren ger
sig Avatarkvartetten från Norrlandsoperans Symfoniorkester åter ut på länsvägarna för turné. Den här gången
har de förberett ett musikprogram där besökaren blir
delaktig och får möjlighet att testa sina kunskaper i ett
musik-quiz!
Biljetter: 160 kr/medlemmar med scenpass 120 kr
ungdomar 90 kr. Priset inkluderar kaffe och kaka.
Arrangör: Nordmalings musik och teaterförening
Producerat av: Norrlandsoperan

2018-05-03
Kl. 19.00
Oasen, Nordmaling

Sånggruppen Kraja, Umeå

Med unik samstämmighet och precision smälter fyra
individuella röster samman till en unison enhet. Kraja
har skapat ett eget musikaliskt universum, meditativt,
gripande och poetiskt, vilket trollbundit publik såväl som
kritiker. Femton år tillsammans på scener över hela världen, fem album och en grammisnominering.
Biljetter: 180 kr/medlemmar med scenpass 140 kr
ungdomar 90 kr
Arrangör: Nordmalings musik och teaterförening
Producerat av: Kraja
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TON
SCEN

Circles Baroque Ensemble Foto: Circles Barouque

2018-06-02
Kl: 19:00
Nordmalings kyrka

Nordmaling Baroque and Beyond
Circles Baroque Ensemble, Oslo, Norge: ”Bach,
hans innersta krets och den svenske Bach”
”Circles” har funnits sedan 2015 och har sin bas i Oslo.
Ensemblen består av barockviolinisten Astrid Kirschner
som bor i Oslo. I gruppen finns även Toshiyuki Shibata,
japansk traversflöjtist, bosatt i Antwerpen. Övriga tre
medlemmar boende i Stockholm är; japanska cellisten/
gambisten Mime Yamahiro Brinkmann, italienska Mariangiola Martello, cembalo och Karl Nyhlin, luta.
Biljetter: Pris 180 kr / Medlemmar Scenpass samt
Senioruniversitet 140 kr / Ungdomar 90 kr
Arrangör: Nordmaling Baroque and Beyond
Medarrangör: Svenska kyrkan, Carl Wikströms
stiftelse, Kulturrådet, Musik-och Teaterföreningen,
Restaurang Herrgården, Medborgarskolan, ABF,
Biblioteket, Resecentrum.
Producerat av: Nordmaling Baroque and Beyond
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TON

Mystikens Systrar, Operabyrån. Foto: Chrisander Brun

2018-06-03
Kl. 19.00
Nordmalings kyrka

Nordmaling Baroque and Beyond
Operabyrån, Stockholm. ”Mystikens systrar En scenisk konsert om musikaliska nunnor och
banbrytande feminister”

”Christina Larsson Malmberg - sopran, Catalina Langborn - barockviolin, Lisa Rydberg – barockviolin, Mime
Yamahiro Brinkman - barockcello/gamba, Anna Paradiso
Laurin - cembalo/kistorgel.Vi får höra bortglömda verk
av medeltidens och barockens kvinnor, konstnärer som
valt att gå i kloster för sitt musikskapande.
Biljetter: Pris 180 kr / Medlemmar Scenpass samt
Senioruniversitet 140 kr / Ungdomar 90 kr
Arrangör: Nordmaling Baroque and Beyond
Medarrangör: Svenska kyrkan, Carl Wikströms stiftelse, Kulturrådet, Musik-och Teaterföreningen, Restaurang
Herrgården, Medborgarskolan, ABF, Biblioteket,
Resecentrum.
Producerat av: Operabyrån, Elisabet Ljungar
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Ankrad båt, Nordmalingskusten.. Foto: Joakim Nilsson

ÖVRIGT
2018-03-01
Kl. 19.00
Oasen, Nordmaling

Nordmalings musik och teaterförenings
årsmöte med efterföljande konsert

Elsa Hasselgärde, singer/songwriter med rötterna i Roslagen, kulturstipendiat i Nordmaling 2017, nu boende i
Olofsfors. Elsa kommer tillsammans med folkmusikern
och nyckelharpisten Sunniva Abelli framföra sina låtar,
i vilka det återkommande temat rör sig kring sökandet
efter den plats som kallas hemma.
Biljetter: Gratis för medlemmar som deltar i årsmötet.
Vuxna 100 kr/ medlemmar 60 kr.
Arrangör: Nordmalings musik och teaterförening

2018-06-23–
2018-08-26
Kl. 09.00 - 20.00
Kajen Tjäruskär

Sommarevenemang

Restaurang, löpartävling, sommaravslutning med
mat och dans.
Biljetter: Inga biljetter
Arrangör: Kråkens byaförening
Medarrangör: Olofsfors herrgård
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ARRANGÖRER

Nordmaling Baroque and Beyond

Den konstnärliga idén är att vidmakthålla
musikfestivaltraditionen ”Nordmaling
Baroque and Beyond” med två konserter
2018. Samt att öka publikunderlaget och
att återföra Nordmaling på kartan för
barockmusik hos allmänheten och musiker
både inom landet och utomlands.
Hemsida: https://www.facebook.com
/BaroqueAndBeyond/
E-post: jgfuru@nordiq.net

Kråken - Tjäruskärs byaförening

Föreningen arbetar för att utveckla byn
och för att driva gemensamma intressen.
Att öka trivseln och gemenskap med
boende och sommargäster inom Kråken –
Tjäruskär.

wifi. Biblioteket har också utställningar
och ordnar kulturarrangemang för barn,
unga och vuxna. Nordmalings bibliotek
är också ett så kallat Meröppet bibliotek.
Du som har fyllt 18 år kan få tillgång
till biblioteket alla dagar klockan 7-21.
Välkommen!
Hemsida:
www.minabibliotek.se/nordmaling
E-post: biblioteket@nordmaling.se
Telefon: 0930-141 75

Nordmalings musik- och
teaterförening

är en del av folkrörelsen Riksteatern. Vi
vill förmedla ett så rikt utbud av musik
och teater som möjligt på olika platser i
kommunen.

Hemsida: www.krakenby.se
E-post: rolf.vb.karlsson@gmail.com
Telefon: 070-240 63 94

Hemsida: http://nordmaling.riksteatern.se
E-post: krikeviken@hotmail.com
Telefon: 070-391 11 07

Nordmalingsbygdens
Folkets Husförening

Nordmalings Konstförening –
Klas Engmanmuseet.

Nordmalings kommuns enda biograf, som
dessutom visar Metropolitans utbud av
opera live-på-bio. Vi har ett stort antal differentierade verksamheter i gårdens utbud.
Allt ifrån uthyrning till konferensgäster,
kurs- och cirkelverksamhet, till visning av
shower, konserter och pubaftnar.
Hemsida: www.folketshus.eu
E-post: kontakt@folketshus.eu
Telefon: 070-289 83 66

Nordmalings bibliotek

På Nordmalings bibliotek finns information, böcker, tidningar, tidskrifter, datorer
med möjlighet till utskrift och tillgång till
18

Konstföreningens uppgift är att inom
Nordmalings kommun väcka, underhålla
och utbreda intresset för den bildande
konsten. Detta genom att anordna utställningar av konstverk, anordna fördrag,
studieverksamhet och övriga aktiviteter
i ämnen rörande konst samt att inköpa
konstverk för utlottning bland föreningens
medlemmar.
Hemsida:
https://nordmalingskonstforening.wordpress.com
E-post:pehr-axel.sundbom@telia.com
Telefon: 070-6536801

KULTURAKTÖRER
Baudins konst

Hos Baudins konst i Lögdeå hittar du vackert konstsmide och glaskonst skapat av
konstnärsparet Linda och Mattias Baudin.
De kombinerar glas och metall främst till
offentliga miljöer men i galleriet finns det
såväl mindre skulpturer som bruksföremål.
Galleriet i Lögdeå är öppet för besökare
lördagar året runt 11-14.
Hemsida: www.baudinskonst.se
E-post: mattias@baudinskonst.se
Telefon: 073-828 14 27 (Linda),
070-520 90 57 (Mattias)

Marias Galleri

Marias Galleri är beläget i Gräsmyr ca 2,5
mil från Nordmaling. Galleriet utgör salsdelen i en Västerbottensgård som är renoverad i äldre stil med lumppapp och linoljefärger. I galleriet visas konstverk av Maria
Lundström m.fl. och hennes egendesignade
brickor, kuddar och smycken. Öppet under
hela året samt enligt överenskommelse.
Hemsida: www.mariajelundstrom.se
E-post: mariajelundstrom@gmail.com
Telefon: 073-808 70 87

Tingshuset med museet ”Nostalgi”

I Tingshuset i Nyåker finns på övre plan
finns bland annat tingssalen med domarbordet, den vackra domarstolen och Karl
Xll:s bibel. På nedre plan inryms Nostalgi-museet där du finner många intressanta
saker som väcker minnen till liv. Här finns
även fängelsecellerna kvar med ursprunglig inredning. Öppet enligt överenskommelse under sommaren.
Hemsida: www.nyaker.com
Telefon: Elsie Fredlander 0930-50051,
070-563 71 83

Utställning Tallbergsbroarna och
Sune Jonsson-utställning

I byahuset i Nyåker hittar du utställningen om Tallbergsbroarna, du kan fördjupa
dig i de tekniska, kulturella och historiska
värden som Tallbersbroarna skapat. I samlingssalen finns bilder ur Sune Jonssons
”Byn med det blå huset” som skildrar Nyåker i mitten på 1900-talet. Öppet i samband med sommarcaféet samt enligt överenskommelse.
Hemsida: www.nyaker.com

Kyrkomuseet, Nordmaling

Unikt museum med föremål från medeltid till nutid. Informationsfolder finns på
svenska, engelska, finska, franska och tyska. Fri entré. Öppet vissa dagar under juni
och juli samt enligt överenskommelse.
Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/nordmaling
Telefon: pastorsexpeditionen 0930-392 20

Klas Engman-museet

I Klas Engman-museet finns oljemålningar, collage, enstaka pasteller och tuschteckningar av en av Nordmalings mest kända
konstnärer. Konstnären Klas Engman var
bosatt i Ängersjö och verksam 1905 –
1977. Under året anordnas även flera tillfälliga utställningar. Öppet vissa dagar
under sommaren eller enligt överenskommelse.
Hemsida:
nordmalingskonstforening.wordpress.com
E-post: pehr-axel.sundbom@telia.com
Telefon: 0930-10691
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Sång till välfärden, Kaya Ålander och Lennart Jähkel omgiven av en lokal kör
Fotograf: Patriez van der Wens

i Nordmaling

