
 

 

Jokkmokksdagarna i Huddinge 27-30 okt. 2016 
Marknaden öppen torsdag och fredag 10.00–19.00, 

lördag 10.00–16.00 samt söndag 11.00–15.00 

 

Torsdag 27 oktober 

10.00 Rigmor Hulth från Vuollerim 6000 öppnar årets marknad och berättar om vad som 

händer under dessa dagar. 

 

12.00 Helena Länta visar bilder och berättar om sitt Renskötarliv. 

 

13.00 Visning av smycken tillverkade av Jokkmokks Tenn. 

 

14.00 Jokkmokks Tenn visar hur man arbetar med sitt smide utanför sin monter. 

 

Folkes  

17.00 Filmvisning av ”Glada Hälsningar från Missångersträsk”.  

En romantisk komedi som till stora delar spelats in i Jokkmokks kommun samt med en hel del 

statister och vackra bilder från orten. I rollerna bl.a. Martina Haag, Ola Rapace, Bert-Åke 

Varg m.fl. 

 

Informationskåtan! 

10.00, 14.00 och 16.00. Elli-Karin Pavval berättar om det samiska livet för barn i alla åldrar 

 

 

Fredag 28 oktober 

10.00 Rigmor Hulth från Vuollerim 6000 öppnar dagen. 

 

14.00 Jokkmokks Tenn visar hur man arbetar med sitt smide utanför sin monter. 

 

Scenen 

12.00 Helena Länta visar bilder och berättar om sitt Renskötarliv. 

 

14.30 Modevisning och Smyckesvisning! Ateljé Midnattssol med egna designade kläder 

sydda endast i naturmaterial och Jokkmokks Tenns berömda Smycken! 

 

15.00 Lars-Ánte Kuhmunen jojkar och berättar. 

 

16.00 Invigning! 

 

Folkes 

13.00–16.00 Stickcafé med deltagare från Rågsved, Kista och Husby konst och 

hantverkarförening. 

 

Informationskåtan! 

10.00, 14.00 och 16.00. Elli-Karin Pavval berättar om det samiska livet för barn i alla åldrar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lördag 29 oktober 

10.00 Rigmor Hulth från Vuollerim 6000 öppnar dagen! 

 

13.00 Ponny ridning för alla barn som utgår från lilla Sjödalstorget. 

 

14.00 Jokkmokks Tenn visar hur man arbetar med sitt smide utanför sin monter. 

 

Scenen 

12.00 Modevisning och Smyckesvisning! Ateljé Midnattssol med egna designade kläder 

sydda endast i naturmaterial och Jokkmokks Tenns berömda Smycken! 

 

13.00 Skivrealese av Lars-Ánte Kuhmunen med Band. "Riihmagállis / A Legend" som är 

Lars-Ántes tredje album är en av de viktigaste skivor som skapats av en samisk artist. En 

obekväm, utmanande och ärlig uppgörelse med en verklighet som få utanför den samiska 

kulturen är medvetna om. Ett möte av yppersta klass mellan det samiska och amerikansk 

rootsmusik. CD´n är inspelad I Nashville! 

 

Folkes 

11.30 Helena Länta visar bilder och berättar om sitt Renskötarliv. 

 

12.30 Elli-Karin Pavval visar Bandvävning! Ett gammalt hantverk när det är som bäst! 

14.00 Inge Frisk föreläser. I sin föreläsning berör Inge hur bilden av samer har vuxit fram i 

Sverige och berättar övergripande om nuläget. Vad är Samisk identitet? Urfolk. Traditionell 

näring. Slöjd. Samisk kultur. Organisationer och Politik. Hoten. Framtid. 

15.30 Eva Gunnare, Essense of Lapland. Föreställningen välkomnar alla som vill få en 

känsla och smak av Jokkmokk. Man får en bild av Jokkmokk året om, hur det ser ut, vad man 

gör och hur det smakar. Allt utifrån ett personligt perspektiv av mig - uppvuxen i Stockholm 

men boende i Jokkmokk sen 30 år tillbaka.  

 

Söndag 30 oktober 

10.00 Rigmor Hulth från Vuollerim 6000 öppnar dagen! 

 

14.00  Jokkmokks Tenn visar hur man arbetar med sitt smide utanför sin monter. 

 

Scenen 

12.00 Visning av smycken tillverkade av Jokkmokks Tenn. 

 

13.00 Lars-Ánte Kuhmunen med Band. "Riihmagállis / A Legend" som är Lars-Ántes 

tredje album, är en av de viktigaste skivor som skapats av en samisk artist. En obekväm, 

utmanande och ärlig uppgörelse med en verklighet som få utanför den samiska kulturen är 

medvetna om, men det är även musik med distans, värme och humor. Ett möte av yppersta 

klass mellan det samiska och amerikansk rootsmusik. Ett musikaliskt möte som alla oavsett 

barkund och tillhörighet kan uppskatta. 

 

Folkes 

13.00 Helena Länta visar bilder och berättar om sitt Renskötarliv 

 

Informationskåtan! 

10.00  Elli-Karin Pavval berättar om det samiska livet för barn i alla åldrar. 

 

Med reservation för ev. ändringar i programmet 


