
ÄNTLIGEN!
SARA KULTURHUS 
8 SEPTEMBER KL 14.00–20.00

Skynda dig hit – någon gång under de närmsta 100 åren!

För dig som vill ta del av öppningen hemifrån går det utmärkt att följa den digitala livesändningen med 
intressanta gäster i vår Sara Studio. Det blir spännande samtal med allt från arkitekter och program- 
ansvariga till medarbetare från verksamheterna i huset och besökare. Vår flygande reporter låter dig 
dessutom följa med och titta runt i huset. Du hittar sändningen på facebooksidan @skelleftea.se, 
eller på Skellefteå Swedens youtubekanal onsdag 8 september klockan 14.00–17.30.

Välkommen!

PROGRAM ÖPPNINGSDAGEN 
8 SEPTEMBER KL 14.00–20.00

sarakulturhus.se

ÖPPNINGSHÄLSNING 
FRÅN ARKDES
Kl 17.00 Öppningshälsning till Sara 
kulturhus från ArkDes i Stockholm av 
kulturminister Amanda Lind i närvaro av 
H.M. Konungen och Tysklands president 
Frank-Walter Steinmeier i samband med 
statsbesöket från Tyskland till Sverige. 
Programpunkten genomförs i samarbete 
med Svenska institutet och ArkDes,  Sve-
riges nationella centrum för arkitektur 
och design. OBS! Stängt evenemang, men 
visas via den digitala sändningen på  Face-
book och Youtube.

TEATERFÖRESTÄLLNING
19.00 Lifsens rot – Berättelsen om Rön-
nog. Om lyckan att vara förälskad och 
olyckan att vara född till kvinna. Kriti-
kerrosad berättarföreställning av och 
med Ellenor Lindgren baserad på Sara 
Lidmans roman ”Lifsens rot”. Separat 
biljettförsäljning. 

Arrangör: Västerbottensteatern

... och mycket mer!

SARA KULTURHUS
ÖPPNAR FÖR 
ALLMÄNHETEN   
ÖPPNINGSCEREMONI  
Kl 14.00 För att hedra den bredd av ut-
tryck som huset kommer att rymma och 
för att rikta ljuset på behovet av en håll-
bar utveckling, så inleds öppningen ge-
nom att ett träd av varje typ som använts 
för att bygga Sara kulturhus nyplanteras.  

OBS! Stängt evenemang, men visas via 
den digitala sändningen på Facebook  
och Youtube.

STADSBIBLIOTEKET 
ÖPPNAR 
 

OFFENTLIG KONST  
Klara Kristalovas Allt är liv – Konstnären 
har skapat verket ”Allt är liv” speciellt för 
Sara kulturhus, och inspirationen kom-
mer delvis från Sara Lidmans böcker. 
Verket är en samling objekt i olika materi-
al och kan ses på två våningsplan. Bland 
annat syns en sex meter hög kvinnogestalt 
och en pinnflicka. Allt är liv, allt hör ihop. 

Arrangör: Skellefteå konsthall 

KONSTUTSTÄLLNING 
OCH VERNISSAGE
Sara-Vide Ericson visar nya verk i Skel-
lefteå konsthalls första utställning i 
Sara kulturhus. Öppet från kl 14.00 – 
vernissage med konstnären kl 19.00.
Under sommaren 2020 bjöds hon in av 
Skellefteå konsthall att bo och verka i Sara 
Lidmans föräldrahem i Missenträsk. Under 
ett års tid har hon samlat på sig ett omfat-
tande material, där det färdiga resultatet 
inte handlar om trakten specifikt utan tar 
avstamp i vissa litterära möten och rela-
terar till diket, våtmarken och den kraft 
som skjuter upp från varje grästuva; det 
som föder det mellanmänskliga tillståndet 
mentalt, fysiskt, socialt och ekonomiskt. 
En samtida författare, Karin Smirnoff har 
dessutom bjudits in att skriva text och 
diktverk till en katalog som kommer finnas 
i anslutning till utställningen.

Arrangör: Skellefteå konsthall

TRÄUTSTÄLLNING 
Woodlife Sweden – Sverige har en lång 
tradition av att använda naturens råvaror 
i samhällsbyggandet. Woodlife Sweden 
sätter användaren av den byggda miljön i 
centrum. Besökaren tas med på en resa 
genom Sverige med dess olika klimat och 
förhållanden – från stad till land, och 
från småskaliga till stadsomvandlande 
projekt.

Arrangör: Sara kulturhus

KONSTVERKSTAN
Kl 14.00–17.00 Är du intresserad av 
konst och nyfiken på eget skapande? 

Under öppningssveckan gör vi plats i 
konstverkstan på Sara kulturhus för att 
uppleva konst och eget skapande med 
inspiration från aktuell utställning. 

Arrangör: Museum Anna Nordlander 
och Skellefteå konsthall

Följ den digitala 
sändningen 8 sept 

kl 14.00–17.30

https://www.facebook.com/skelleftea.se
https://www.youtube.com/user/Skellefteasweden
https://www.sarakulturhus.se/sv/

