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Pajalafilmen snart på tv
FILM
De två kvinnliga artisterna i The Mag-
nettes från Pajala är inspirationskälla
till filmen ”Turpa Kiinni Minun Ha-
ters” av Jon Blåhed. På torsdag efter-
middag visas den på musikfestivalen
Way outWest i Göteborg, på tisdag i
SVT och därefter SVT Play.
–Den är inspirerad av The
Magnettes, och titeln är ta-
gen från en av deras låtar.
Sedan är artisten Johan Airi-
joki från Malmberget med
och spelar en roll, en musi-
ker från Norrbottens inland,
så man kan nästan säga att
han spelar sig själv, och även
hansmusikharvariten inspi-
ration för skrivandet av ma-
nuset,berättar JonBlåhed, re-
gissör ochmanusförfattare.

Spetsar man öronen så är
detmånganorrbottniska ar-
tister som hörs i filmen, till-
lägger han.

Förra året spelades Jon Blå-
heds film ”Turpa Kiinni Mi-
nun Haters” in i hans forna
hemby Tärändö.
–Det var jättekul att kom-

ma dit och filma, otroligt
hjälpsammamänniskor och
bra stämning.

Själv flyttade han därifrån
somtonåring till Västkusten
ochnumeraborhan iUmeå.
Filmtiteln är påmeänkieli

och i filmen talas en del me-
änkieli,menungdomarnata-
lar svenska. Att få kan uttala
eller ens stava till filmtiteln
tycker han är lite kul.
–Vi ville ha en lite krång-

lig titel så att folk hoppar till
närde läserden.Dåkommer
de ihåg den.

Det handlar om två systrar,
gestaltadeav IrmavonPlaten
ochMalin Buska. Malin Bus-
kahar själv rötternaÖvertor-
neå och blev ifjol utsedd till
”årets norrbottniska nöjes-
profil” avNorrbottensMedia.
Denyngre flyttar till Stock-

holmmenefter ett dödsfall i
familjen återvänder hon till
sin hemby i Pajala. Där mö-
ter hon sin äldre syster på
begravningen och bestäm-
mer sig för att stanna kvar
över sommaren för att föl-
ja med systern och systerns
pojkvän, spelad av Johan Ai-
rijoki, på en bilfärd genom
Tornedalen.

–Under resan kommer iden-
titetsfrågorna, som jag tror
att många som sysslar med
musik och kultur i Norrbot-
ten brottas med, upp. Jag
har följt The Magnettes kar-

riär och sett hur de har rört
sig fram och tillbaka. Man
flyttar söderut, flyttar tillba-
ka, vill bo kvar men vet inte
riktigt omdet går.

Det är en 45 minuter lång
spelfilm, ett drama som an-
gränsar till bådemusikfilm
och roadmovie, och som in-
går i projektet Moving Swe-
den, i vilket han också har
fått chansen att spela in sin
långfilm ”Inland” i som-
mar.
– Nu är det postproud-

ktion hela hösten och så sat-
sar vi på premiär av ”Inland”
i början av nästa år, så det är
fullt ös,men det känns jätte-
bra.
Efteråt har han flera nya

filmprojekt som han hål-
ler på att jaga pengar till på
gång.
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"
Under resan
kommer iden-

titetsfrågorna, som
jag tror attmånga
som sysslarmed
musik och kultur i
Norrbotten brottas
med, upp.

Malin Buska spelar en av systrarna i Jon Blåheds film ”Turpa Kiinni Minun Haters”, inspelad i Tärendö och producerad av LjudBang AB.
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Klossarna
efterfrågad
barnpjäs
TEATER
Barnteaterföreställ-
ningen ”Klossarna” på
Norrbottensteatern av
dramatikern Rasmus
Lindberg har blivit en
publiksuccé och nu
förlängs spelperioden.

–Vihade tänktattdenskul-
le gå under våren endast,
men nu har vi bestämt att
fortsätta speladenhelahös-
ten med start i mitten av
augusti, säger Anna Thurf-
jell, marknads- och försälj-
ningschef vidNorrbottens-
teatern.
Målgruppenärbarn iåld-

rarna 4–5 år.
De spelarbådeoffentliga

föreställningaroch i försko-
lor runt om i länet.
–Vi har även fått förfråg-

ningar från vuxna som vill
se den, så på vissa föreställ-
ningarhardetvarit flervux-
na än barn i publiken. Det
varenoväntatmenvälkom-
met, säger hon.
Pjäsen handlar om hur

man delar rättvist –hur vi
ska få jordens resurser att
räcka till.
På scenen står skådespe-

larna Nora Bredefeldt, Erik
Kaa Hedberg och Therése
Lindberg. Regissör är Jo-
hanna Salander.
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Erik Kaa Hedberg, Nora
Bredefeldt och Therése
Lindberg spelar barnpjä-
sen ”Klossarna” av Rasmus
Lindberg.
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”Barn ska ha möjlighet
att utöva kultur”
KULTUR
Samverkan mellan kom-
muner, region, förenings-
liv och studieförbund ska
stärka barns möjlighet att
utöva kultur.

Det är förhoppningen med
ett treårigt projekt som Sve-
riges kulturskoleråd startar
i Norrbotten med stöd av
Arvsfonden,RegionNorrbot-
ten och kommunerna. Sats-
ningen på två miljoner kro-
nor innebär att det anställs
en lokal samverkansstrateg

vidNorrbottensmusiken.Det
är Åsa Lundmark, vars upp-
gift blir att arbeta tillsam-
mans med länets kommu-
nala kulturskolor. Det första
hon ska göra är att åka runt
i länet och träffa barn, ung-
domar och representanter
för kulturskolor, kommuner
och föreningsliv för att kart-
lägga vilka förutsättningar
som finns idag.
– Många tänker på kul-

turskolan somde här 20mi-
nuterna dåman går från sin
lektionochspelar sitt instru-

ment en gång i veckan. Men
vi kanske måste bredda det
tänket, säger hon.
Torgny Sandgren, general-

sekreterare för Sveriges kul-
turskoleråd, är på plats i Lu-
leå i veckan förattberättaom
projektet.
–Bakgrunden är att barns

möjlighet till kulturutövan-
de skiftar rätt rejält mellan
kommunerna i Sverige. På
vissa håll finns ett jättestort
och brett utbud och i andra
ingenting alls. Sju kommu-
ner saknar helt kultursko-

lor. Även iNorrbottenserdet
olikaut. Ska vi klara av att bi-
behålla verksamheten mås-
te vi bli bättre på att samar-
beta kring de resurser som
finns, säger han.
Förhoppningen är att Åsa

Lundmark som koordinator
ska kunna hjälpa till att få

igång fruktbara samarbeten.
– Anledningen att Norr-

botten har valts ut är att det
redan finns ett påbörjat ar-
bete, ett engagemang och
en vilja att samarbeta, säger
Torgny Sandgren.
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Torgny Sandgren, generalsekreterare, Sveriges kulturskole-
råd, och Åsa Lundmark, nyanställd samverkansstrateg, berät-
tar om satsningen på att förbättra möjligheterna för barn att
utöva kultur i Norrbotten. FOTO: ULRIKA VALLGÅRDA


