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Omslagsbild från föreställningen Älskade familj, Ögonblicksteatern. Foto: Samuel Pettersson
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Välkommen till en höst med massor av spän-
nande kulturupplevelser. Se en känslofylld 
film, låt magiker förtrolla dig, njut av en maf-
fig 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 höstens olika 
kulturella aktiviteter samlade. Vi är många 
som funderat, bokat, fixat och donat för att 
det ska finnas mycket som du kan välja emel-
lan. 

Spara hela programmet och lägg det på köks-
bänken eller riv ut kalendariet och sätt det på 
kylskåpet!

Vi ses.

Kristina Kalén, Kulturchef 
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2017-09-06 –
2017-12-27 
kl. 09.00–10.00 
Burspråket,  
Nordmalings bibliotek 

Sagostund 
Ann-Chatrin Eriksson Hedlund läser för barnen. Alla är 
välkomna! Onsdagar, jämna veckor. Se anslag för exakta 
datum.  

Ålder:  Från ca 3 år
Biljetter: Fri entré. Ingen föranmälan
Arrangör: Nordmalings bibliotek

2017-09-08 – 
2017-12-29
kl. 09.00–09.30 
Öppna förskolan,  
Nordmaling 

Babybokprat
Vår barnbibliotekarie rimmar, ramsar och läser för din be-
bis. Fredagar, jämna veckor. Se anslag för exakta datum.  

Ålder: 4-10 månader
Biljetter: Fri entré. Ingen föranmälan
Arrangör: Nordmalings bibliotek

BARN OCH UNGA
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BARN OCH UNGA

Barnlördag - Dump
Dump är en föreställning som hanterar teman som vän-
skap och gemenskap, om likheter och olikheter och om 
hur livet blir roligare om det levs tillsammans med andra. 
Ett rytmiserande rullband ackompanjerar berättelsen om 
några figurer långt bort i fantasins utmarker. 

Ålder: Från 5 år 
Biljetter: Biljetter hämtas/bokas på Nordmalings 
bibliotek tidigast 23/9
Producerat av: Profilteatern
Arrangör: Nordmalings bibliotek

2017-09-30 
kl. 13.00–13.40 
Oasen, Nordmaling 

2017-09-14 – 
2017-11-23 
kl. 09.00–10.00
Burspråket, 
Nordmalings bibliotek 

Mångspråkig sagostund
Vi läser sagor på arabiska, persiska med flera språk samt 
svenska. Torsdagar ojämna veckor september – november. 

Ålder: 0-6 år
Biljetter: Fri entré. Ingen föranmälan
Arrangör: Nordmalings bibliotek
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2017-10-21 
kl. 13.00–13.40
Burspråket, 
Nordmalings bibliotek 

Barnlördag - Älskade familj
Älskade familj är en föreställning där skådespelaren Karin 
Larsson leker med gestaltningen av olika familjekonstel-
lationer; en människa och fem hundar eller två mammor, 
två pappor och en skäggig brorsa eller en familj som bara 
består av en person. Vad är egentligen en familj? 

Ålder: Från 4 år 
Biljetter: Biljetter hämtas/bokas på Nordmalings 
bibliotek tidigast 14/10
Producerat av: Ögonblicksteatern
Arrangör: Nordmalings bibliotek

2017-11-03 
kl. 19.00 
KF-Huset, Klöse 

Halloweendisco - 
KF Huset blir ett spökhus
Läskigaste halloweendiscot någonsin! Dansgolv, spök-DJ, 
tävlingar, snacks, läsk, skräckfilm i biografen, hångelhör-
na. Spökvandring för den som vågar! Pris för bästa utkläd-
nad. Arrangemanget är drogfritt. 

Ålder: Från åk 7
Biljetter: Fri entré 
Arrangör: KF-Huset
Medarrangör: Fritidsgårdarna i Nordmaling och 
Nordmalings kommun

BARN OCH UNGA
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BILD

2017-11-18  
kl. 13.00–13.30 
Burspråket, 
Nordmalings bibliotek 

Barnlördag - Nano ensam med havet
Nano får inte vara med de andra barnen och leka. Hen kän-
ner sig ensam, kan inte någon se det? Nano går därifrån 
- ut genom en grind och längs en stig ner till havet. Sätter 
sig och tittar ut. Plötsligt hörs ett ljud! Vem eller vad kan 
det vara? En medryckande föreställning om fantasifyllda 
lekar. 

Ålder: 0-5 år
Biljetter: Biljetter hämtas/bokas på Nordmalings 
bibliotek tidigast 4/11
Producerat av: Teater Utkik
Arrangör: Nordmalings bibliotek

2017-12-02 
kl. 13.00 
Burspråket, 
Nordmalings bibliotek 

Barnlördag - Provsmakaren
Provsmakaren har glömt bort sin pappa. Men i en rygg-
säck ligger pappans saker. Kanske kan sakerna hjälpa 
Provsmakaren att minnas? Provsmakaren är en föreställ-
ning berättar om längtan, saknad och minnen och om den 
storslagna kärleken mellan en förälder och ett barn. 

Ålder: Från 4 år 
Biljetter: Biljetter hämtas/bokas på Nordmalings 
bibliotek tidigast 25/11
Producerat av: Skuggteatern
Arrangör: Nordmalings bibliotek
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2017-11-11–
2018-01-26 
kl. 13.00 
Burspråket, 
Nordmalings bibliotek 

Fåglar och natur i Nordmaling med omnejd - 
Utställning Göte Gustafsson 
För Göte började fotointresset på 60-talet då han under 
sin utbildning, processteknisk linje, lärde sig att framkalla 
och kopiera. Under 80-talet inriktade han sig på naturfo-
to. Göte har deltagit i två utställningar och fått sina bilder 
publicerad i tidskrifter och böcker samt flera deltagit i fo-
totävlingar. 

Vernissage: 11/11 13.00
Biljetter: Fri entré
Arrangör: Nordmalings bibliotek

BILD
2017-09-23 - 
2017-10-20 
kl. 13.00 
Burspråket, 
Nordmalings bibliotek 

Trådlöst - Utställning Anna Winther
Akvarell är en av de uttrycksformer som Anna använder 
sig av med inslag av andra tekniker och material. Bak-
grunden som utbildad guldsmedsmästare gör att metall i 
olika former ofta ”smyger” sig in i arbetet. Anna är också 
utbildad i pilflätning av en av de bästa, Steen H Madsen 
(DK). 

Vernissage: 23/9 13.00
Biljetter: Fri entré
Arrangör: Nordmalings bibliotek

 Fåglar och natur i Nordmaling med omnejd.
Foto: Göte Gustafsson
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ORD
2017-08-22– 
2017-12-26 
kl. 15.00–17.00
Nordmalings bibliotek 

Sångsvenska & Läslust
Kom och sjung, fika och få boktips! Alla är välkomna, 
oavsett kunskaper i svenska. Samarrangemang med bib-
lioteket, skolan och musikskolan. Varje tisdag på biblio-
teket. 

Biljetter: Fri entré. Ingen föranmälan
Arrangör: Nordmalings bibliotek, Nordmalings 
musikskola, musiklärare

2017-08-22– 
2017-12-28 
kl. 15.00–18.00
Nordmalings bibliotek 

Språkcaféer
Varje vecka är det språkcaféer dit alla som vill lära sig el-
ler dela med sig är välkomna: Tisdagar (Svenska kyrkan, 
ABF), onsdagar (Medborgarskolan), torsdagar (Röda 
korset). Se anslag för mer information.  

Biljetter: Fri Entré. Ingen föranmälan
Arrangör: Nordmalings bibliotek
Medarrangör: Svenska kyrkan, ABF, Medborgarskolan 
och Röda korset

2017-09-05 
kl. 19.00 
Byahuset, Nyåker 

Berättarafton med Marianne Folkedotter 
tema Krigsbarn
Ta del av berättelser och foton om finska krigsbarn under 
andra världskriget.

Biljetter: Köps vid entrén
Arrangör: Nyåkers intresseförening
Medarrangör: Vuxenskolan, Västerbottens museum

2017-09-11 
kl. 18.30–19.30 
Burspråket, 
Nordmalings bibliotek 

Äntligen måndag! Författarbesök:  
Malin Roca Ahlgren
Malin Roca Ahlgren skriver för både vuxna och barn. 
Hennes böcker handlar om neuropsykiatriska funktions-
hinder på olika sätt. Hon har bland annat skrivit ”Coolt 
med ADHD”, ”Jag har ADHD” för barn 9-12 år och fakta-
böcker för vuxna. Hon kommer till Nordmalings bibliotek 
och berättar om sitt författarskap och om NPF.  

Biljetter: Fri entré. Biljetter hämtas/bokas på 
Nordmalings bibliotek tidigast 4/9 
Arrangör: Nordmalings bibliotek
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ORD

2017-10-09 
kl. 18.30 
Burspråket, 
Nordmalings bibliotek 

Äntligen måndag! Föreläsning: Ogifta mödrar 
i Ångermanland 1860-1940 inklusive Nordma-
lings och Bjurholms tingslag
Historikern Robert Eckeryd har forskat om ogifta mödrar 
i Ångermanland. I sin föreläsning pratar han om de fader-
skapsrättegångar vid Nordmalings och Bjurholms tingslag 
som han har gått igenom. Hans avhandling heter ”Accep-
tans eller utstötning: ogifta mödrar i Ångermanland 1860-
1940”.

Biljetter: Fri entré. Biljetter hämtas/bokas på 
Nordmalings bibliotek tidigast 2/10 
Arrangör: Nordmalings bibliotek
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SEPTEMBER

2017-09-05 kl. 19.00 
Berättarafton 
Med Marianne Folkedotter, tema 
Krigsbarn 
Byahuset, Nyåker

2017-09-11 kl. 18.30
Äntligen måndag! 
Författarbesök: Malin Roca Ahlgren 
Burspråket, Nordmalings bibliotek

2017-09-23–2017-10-20 
kl. 13.00 
Trådlöst
Utställning Anna Winther 
Vernissage 23/9 13.00
Burspråket, Nordmalings bibliotek

2017-09-25 kl. 19.00
Romeo och Julia 
Burspråket, Nordmalings bibliotek

2017-09-30 kl. 13.00
Barnlördag
Dump 
Oasen, Nordmaling

OKTOBER
2017-10-07 kl. 17.00
Danslektionen 
Nordmalingsbygdens Folkets Hus, 
Rundvik

2017-10-09 kl. 18.30 
Äntligen måndag! 
Robert Eckeryd: Ogifta mödrar i 
Ångermanland 1860-1940
Burspråket, Nordmalings bibliotek

2017-10-14 kl. 19.00
Trollflöjten
Nordmalingsbygdens Folkets Hus, 
Rundvik

2017-10-21 kl. 13.00
Barnlördag
Älskade familj 
Burspråket, Nordmalings bibliotek

2017-10-21–2017-10-22
Höstmarknaden
Rödviken, Nordmaling

2017-10-22 kl. 18.00 
Zebrafinken 
Oasen, Nordmaling

2017-10-27–2017-10-29
Höstmässan
Norrskenshallen, Nordmaling

NOVEMBER

2017-11-02 kl. 19.00
Minor Miracles 
Malin Nilsson & Charlie Caper 
Oasen, Nordmaling

2017-11-03 kl. 19.00 
Halloweendisco 
KF-Huset, Klöse

2017-11-06 kl. 18.30 
Äntligen måndag! 
Författarbesök: Martina Haag 
Oasen, Nordmaling

EVENEMANG HÖSTEN 2017
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2017-11-11–2018-01-26, kl. 13.00
Fåglar och natur i Nordmaling 
med omnejd
Utställning Göte Gustafsson
Vernissage 11/11 13.00
Burspråket, Nordmalings bibliotek

2017-11-15 kl. 19.00
Klassisk duo-konsert
Nordmalings kyrka

2017-11-18 kl. 13.00 
Barnlördag 
Nano ensam med havet 
Burspråket, Nordmalings bibliotek

2017-11-18  kl. 19.00
Norma
Nordmalingsbygdens Folkets Hus, 
Rundvik

2017-11-19 kl. 18.00 
Vi som bor här
Stefan Sundström & Martin Emtenäs 
Oasen, Nordmaling

2017-11-25–2017-11-26 
kl. 11.00 -16.00
Olofsfors julmarknad
Olofsfors Bruk

2017-11-27 kl. 18.30 
Äntligen måndag! 
Författarbesök: Anna Holmström 
Degerman 
Burspråket, Nordmalings bibliotek

DECEMBER

2017-12-02 kl. 13.00 
Barnlördag
Provsmakaren 
Burspråket, Nordmalings bibliotek

2017-12-17 kl. 16.00
American Songbooks 
Anna Stadling med musiker & kör
Oasen, Nordmaling

ÅTERKOMMANDE 
EVENEMANG

Onsdagar jämna veckor 
kl. 09.00–10.00
Sagostund 
Burspråket, Nordmalings bibliotek 

Fredagar jämna veckor 
kl. 09.00–09.30
Babybokprat 
Öppna förskolan, Nordmaling 

Torsdagar ojämna veckor sep. - nov. 
kl. 09.00–10.00
Mångspråkig sagostund 
Burspråket, Nordmalings bibliotek 

Tisdagar kl. 15.00–17.00
Sångsvenska & Läslust 
Nordmalings bibliotek 

Tisdagar-torsdagar  
kl.15.00–18.00
Språkcaféer 
Nordmalings bibliotek

RIV UT OCH SPARA 
HÖSTENS KALENDARIUM

SÅ RISKERAR  DU INTE 
ATT MISSA NÅGOT
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Martina Haag. Foto: Anna-Lena Ahlström

ORD

2017-11-27 
kl. 18.30–19.30 
Burspråket, 
Nordmalings bibliotek 

Äntligen måndag! Författarbesök: 
Anna Holmström Degerman
Anna Holmström Degerman har skrivit flera böcker för 
barn. Hennes första roman, ”Länge hade jag för vana att 
gå tidigt till sängs”, handlar om minnen, drömmar och  
familjehemligheter.

Biljetter: Fri entré. Biljetter hämtas/bokas på 
Nordmalings bibliotek tidigast 20/11
Arrangör: Nordmalings bibliotek

2017-11-06 
kl. 18.30–20.00 
Oasen, Nordmaling 

Äntligen måndag! Författarbesök: 
Martina Haag
Martina Haag är skådespelare och författare. Hon har 
medverkat i flera filmer och tv-serier och debuterade med 
romanen ”Underbar och älskad av alla” 2005. Hennes  
senaste bok heter ”Det är något som inte stämmer”.  

Biljetter: Biljetter köpes/bokas på Nordmalings 
bibliotek tidigast 23/10 
Arrangör: Nordmalings bibliotek
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SCEN
2017-09-25 
kl 19.00–20.00
Burspråket, 
Nordmalings bibliotek 

Romeo och Julia – 
språket, konsten och kärleken
En interaktiv och nutida tolkning av William Shakespeares 
Romeo och Julia, där publiken är en del av föreställning-
en. Vi tar avstamp i den klassiska kärlekshistorien. Skåde-
spelarna och publiken undersöker vad kärlek, grupptillhö-
righet och identitet betyder.  

Biljetter: Fri entré. Biljetter hämtas/bokas på Nordma-
lings bibliotek, resecentrum, Vuxenskolan tidigast 11/9 
Biljetter finns även vid entrén

Producerat av: Ögonblicksteatern 
Arrangör: Nordmalings musik- och teaterförening
Medarrangör: Nordmalings Kommun

2017-10-07 
kl. 17.30–19.10
Nordmalingsbygdens 
Folkets Hus, Rundvik

Danslektionen
Danslektionen är en dråpligt rolig romantisk komedi. En 
överintelligent ung professor i geofysik vid Luleå univer-
sitet behöver lära sig dansa för att kunna delta i en offi-
ciell prisceremoni till hans ära. Han tar kontakt med sin 
granne, en professionell dansare, och anlitar henne för att 
kunna delta i prisceremonin. 

Biljetter: Köps hos Nordmalingsbygdens Folkets Hus, 
ABF, resecentrum, Vuxenskolan och Tickster.com  
Producerat av: Västerbottensteatern
Arrangör: Nordmalings musik- och teaterförening
Medarrangör: Rundvikskulturen, ABF, Folkets Hus
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2017-11-02 
kl. 19.00–20.40
Oasen, Nordmaling

Minor Miracles - Malin Nilsson & Charlie Caper
Magiföreställning. En sensationsshow om de små sakerna 
i livet. En ”Va?! hur är det möjligt?!!”-upplevelse. En hyll-
ning till 200 år av trolleri och dess publik. En föreställning 
som garanterat lämnar dig lite gladare! 

Biljetter: Fri entré. Biljetter På biblioteket, resecentrum, 
Vuxenskolan och hämtas tidigast 5/10 
Biljetter finns även vid entrén
Arrangör: Nordmalings musik- och teaterförening
Medarrangör: Nordmalings Kommun

SCEN

2017-10-14 
kl. 19.00–22.30
Nordmalingsbygdens 
Folkets Hus, Rundvik

Trollflöjten
Mozarts mästerverk är en saga för hela familjen. Golda 
Schultz gör Metropolitan-debut i huvudrollen som Pami-
na. Fågelfångaren Papageno misstas för en hjälte av prins 
Tamino. Tillsammans får de i uppdrag att rädda den kid-
nappade prinsessan Pamina från den onde Sarastro. En 
färgsprakande uppsättning med fantasifulla kostymer och 
scenografi. Dirigent: James Levine.

Biljetter: Köps i kassan i anslutning till föreställningen
Producerat av: Metropolitan-operan i New York
Arrangör: Nordmalingsbygdens Folkets husförening

2017-10-22 
kl. 18.00–19.00
Oasen, Nordmaling 

Zebrafinken
Under en säng ligger en pojke och sjunger för sin burfågel, 
en zebrafink. I en gripande reflektion över skoltidens ut-
anförskap angriper Carlos Romero Cruz examensföreställ-
ning från Stockholms Dramatiska högskola områden som 
identitet, självkänsla och längtan efter att passa in. 

Biljetter: Köps hos biblioteket, ABF, resecentrum, 
Vuxenskolan och Tickster.com
Producerat av: Riksteatern
Arrangör: Nordmalings musik- och teaterförening
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SCEN

2017-11-18 
kl. 19.00–22.30
Nordmalingsbygdens 
Folkets Hus, Rundvik

Norma
Sondra Radvanovsky är en av världens ledande uttolkare 
av den ikoniska huvudrollen i Bellinis bel canto-opera. 
Carlo Rizzi dirigerar och Sir David McVicar har regisse-
rat denna uppsättning.

Biljetter: Köps i kassan i anslutning till föreställningen
Producerat av: Metropolitan-operan i New York
Arrangör: Nordmalingsbygdens Folkets husförening

2017-11-19 
kl. 18.00–19.50
Oasen, Nordmaling

Vi som bor här - 
Stefan Sundström & Martin Emtenäs
Riksteaterns tematiska spår Människa & natur. Det finns 
storslagen natur runt om i vårt land, välkända platser och 
dolda smultronställen. Med stor erfarenhet av svensk na-
tur och sin passion för djur undersöker Martin Emtenäs 
det unika med just er plats. Stefan Sundström väver in ny-
skrivna låtar om djur och natur. 

Biljetter: Köps hos biblioteket, ABF, resecentrum, 
Vuxenskolan och Tickster.com
Producerat av: Riksteatern
Arrangör: Nordmalings musik- och teaterförening
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TON
2017-11-15 
kl. 19.00 
Nordmalings kyrka, 
Nordmaling

Klassisk duo-konsert
Från Italien kommer två duktiga musiker – Francesco 
Attesti, piano och Pietro Tagliaferri, klarinett – för att ge 
en fantastiskt konsert med musik av franska kompositörer 
t.ex. Saint-Saëns, Satie och Debussy. Eventuellt överskott 
av biljettintäkterna kommer att skänkas till Rotarys ambi-
tioner att utrota polio i världen. Denna konsert arrangeras 
för att uppmärksamma att Rotary i Nordmaling i år fyller 
70 år. 

Biljetter: Köps i entrén till kyrkan i samband 
med konserten 
Arrangör: Nordmalings Rotaryklubb
Sponsorer: Carl Wikströms Stiftelse, Nordmalings 
kyrka och Medborgarskolan 

2017-12-17 
kl. 16.00–17.40
Oasen, Nordmaling

American Songbooks - 
Anna Stadling med musiker & kör
Anna Stadling bjuder in till en julkonsert med amerikan-
ska tongångar! Det blir klassiska jullåtar, lite mer okända 
låtskatter och sånger som kanske inte alls hör julen till 
men som fångar julens viktigaste budskap – ensamhet, ut-
satthet och gemenskap. 

Biljetter: Köps hos biblioteket, ABF, resecentrum, 
Vuxenskolan och Tickster.com
Arrangör: Nordmalings musik- och teaterförening
Medarrangör: Studieförbundet Bilda
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2017-10-21 – 
2017-10-22
Rödviken, Nordmaling

Höstmarknaden
Höstmarknad med knallar på Rödvikens camping.

Biljetter: Fri entré
Arrangör: Norrskensalliansen

ÖVRIGT
Hösten 2017
Nordmalingsbygdens 
Folkets Hus, Rundvik

Bioprogrammet
Aktuella filmer läggs ut för två månader i taget och åter-
finns på www.folketshus.eu, www.visitnordmaling.se och 
www.alltomvasterbotten.se.

Biljetter: Köps i kassan i anslutning till filmen
Arrangör: Nordmalingsbygdens Folkets hus

2017-11-25 – 
2017-11-26 
kl. 11.00–16.00
Olofsfors bruk

Olofsfors julmarknad
Välkommen till den traditionella julmarknaden på Olofs-
fors bruk – lördag före första advent. Det blir utställare 
inom slöjd, hantverk, mat och konst.

Biljetter: Fri entré
Arrangör: Stiftelsen Olofsfors bruksmuseum

2017-10-27 – 
2017-10-29
Norrskenshallen, 
Nordmaling

Höstmässan
Höstmässan i Nordmaling är en årlig mötesplats i oktober  
för människor, företag föreningar  och samhälle. 

Biljetter: Köps vid entrén
Arrangör: Nordmaling Handel och LN91
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ARRANGÖRER
KF-Huset 
KF Huset är en kulturförening i byn Klö-
se, en mötesplats för unga kulturutövare i 
glesbygd och en scen för publika kulturar-
rangemang.

Hemsida: 
www.facebook.com/husetkultur 
E-post: kfhuset@gmail.com 
Telefon: 070-302 89 28

Nordmalingsbygdens 
Folkets Husförening
Nordmalings kommuns enda biograf, som 
dessutom visar Metropolitans utbud av 
opera live-på-bio. Vi har ett stort antal dif-
ferentierade 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 informa-
tion, böcker, tidningar, tidskrifter, datorer 
med möjlighet till utskrift och tillgång till 
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. Väl-
kommen!

Hemsida: 
www.minabibliotek.se/nordmaling 
E-post: biblioteket@nordmaling.se 
Telefon: 0930-141 75 

Nordmalings musik- och 
teaterförening
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 kom-
munen. 

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

Nordmalings Rotaryklubb 
Rotary är ett globalt nätverk vars kärnvär-
den är: tjänande, kamratskap, mångfald, 
integritet och ledarskap. Prioriterat mål 
för närvarande är att utrota polio i världen. 
Idag har 2 miljarder barn i 110 länder vac-
cinerats mot polio. Sedan 2007 har Rotary 
samlat in 200 miljoner dollar i detta syfte.

Hemsida: www.rotary.se 
E-post: carin.svanholm@gmail.com 
Telefon: 070-668 35 40 

Nyåkersbygdens intresseförening 
Nyåkersbygdens intresseförening vill ver-
ka för en levande och trivsam bygd med 
blomstrande företag och välutvecklad ser-
vice. Kulturaktiviteter i olika former är 
därför en viktig del i det arbetet.  

Hemsida: www.nyaker.com 
E-post: mikael.fredlander@gmail.com 
Telefon: 070-347 35 92

Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum
Museumet har till uppgift att  vårda bygg-
nader och markområden på bruket. Genom 
utställningar, guidade turer och aktiviteter 
berättar vi om brukets historia. Utsågs 
2014 till Årets industriminne.

Hemsida: www.olofsforsbruk.nu
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KULTURAKTÖRER
Baudins konst
Hos Baudins konst i Lögdeå hittar du vack-
ert 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 sals-
delen i en Västerbottensgård som är reno-
verad i äldre stil med lumppapp och linolje-
färger. 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 domar-
bordet, den vackra domarstolen och Karl 
Xll:s bibel. På nedre plan inryms Nostal-
gi-museet där du finner många intressanta 
saker som väcker minnen till liv. Här finns 
även fängelsecellerna kvar med ursprung-
lig inredning. Öppet enligt överenskom-
melse 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 utställning-
en om Tallbergsbroarna, du kan fördjupa 
dig i de tekniska, kulturella och historiska 
värden som Tallbersbroarna skapat. I sam-
lingssalen finns bilder ur Sune Jonssons 
”Byn med det blå huset” som skildrar Ny-
åker i mitten på 1900-talet. Öppet i sam-
band med sommarcaféet samt enligt över-
enskommelse. 

Hemsida: www.nyaker.com

Kyrkomuseet, Nordmaling
Unikt museum med föremål från medel-
tid till nutid. Informationsfolder finns på 
svenska, engelska, finska, franska och tys-
ka. 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 oljemålning-
ar, collage, enstaka pasteller och tuschteck-
ningar av en av Nordmalings mest kända 
konstnärer. Konstnären Klas Engman var 
bosatt i Ängersjö och verksam 1905 – 
1977. Under året anordnas även flera till-
fälliga utställningar.  Öppet vissa dagar 
under sommaren eller enligt överenskom-
melse.

Hemsida: 
nordmalingskonstforening.wordpress.com
E-post: pehr-axel.sundbom@telia.com
Telefon: 0930-10691



i Nordmaling

O
m

sl
ag

sb
ild

 fr
ån

 fö
re

st
äl

ln
in

ge
n 

Z
eb

ra
fin

ke
n,

 R
ik

st
ea

te
rn

. F
ot

o:
 J

on
as

 J
or

ne
be

rg


