Konstmuseet i Norr bjuder in till
en konsthelg i Kiruna och Jukkasjärvi:

23-24 april 2016
i samarbete med konstnären AnnaSofia Mååg,
medlem i Konsthantverkarna, och ICEHOTEL i Jukkasjärvi

PROGRAM
Lördag 23 april Kiruna stadshus 12.00 - 16.00
Konsthantverkarnas POP_IN utställning öppen

13.00 - 15.00 Föreläsningar/samtal med:
AnnaSofia Mååg, konstnär i materialen lera, is och snö (se www.annasofia.se)
Bella Rune, professor på Konstfack i konst med textil inriktning,
aktuell i Norrbotten med vandringsutställningen
Mjukvarans Mimikry – Konsekvensanalys 2.0 (se www.konstmuseetinorr.se)
Maria Ragnestam, projektledare Konstmuseet i Norr, om projektet samt
länskonstmuseet som invigs i Kirunas nya stadshus Kristallen i oktober 2018

Konstmuseet i Norr bjuder på pausfika under eftermiddagen
-

Deltagarna ordnar själva med transport till Jukkasjärvi
19.00 Jukkasjärvi, IceHotel 3-rätters middag, välj mellan två menyer:

Meny 1

Meny 2

Rencarpaccio, norrbottenost &
shiitakepuré

Variation på röding med gulbetor,
fänkål & dill

Rödingfilé med kräft-brandade &
brynt-smör-hollandaise

en med enbärssås, pommes anna,
bräserade rotfrukter & lingon

Blåbärspannacotta

Hjortronsoppa

595 kr/person. Meddela ev. allergi /särskilda önskemål middag vid bokning

ÖVERNATTNING
Lördag 23 - söndag 24 april
ICEHOTEL Jukkasjärvi (varmt boende)
Dubbelrum 990 kronor (alltså 495 kr/pers)
Enkelrum 895 kronor

PROGRAM
Söndag den 24 april Jukkasjärvi ICEHOTEL 08.00 - 14.30
08.00 - 09.00 Frukost, ICEHOTEL
ingår i priset för de som övernattat (annars 95 kr/person)
09.00 David Lind från ICEHOTEL
berättar om företaget och konsten tillsammans med
konstnären AnnaSofia Mååg
10.00 Linjebuss 501 från Kiruna till Jukkasjärvi ICEHOTEL
ord. trafik, behöver ej bokas, Kirunakortet gäller
Ankomst Jukkasjärvi 10.30

kl 10.30 - 13.00 Valfria aktiviteter:
Isskulptering (495 kr/person)
Guidning i det smältande ishotellet samt islagret
där årets skördade is förvaras (150 kr/person)
-

kl 13.00 Lunch
135 kr/person. Meddela ev. allergi / särskilda önskemål vid bokning

kl 14.40 Linjebuss 501 från Jukkasjärvi ICEHOTEL till Kiruna
Ord. trafik, behöver ej bokas, Kirunakortet gäller
Ankomst Kiruna kl 15.10

ANMÄLAN
Senast 4 april till cala@kommun.kiruna.se
meddela vilka aktiviteter (även kostnadsfria) som du vill delta i
och ditt namn, telefonnummer och adress, samt om du kommer med
egen bil eller via lokaltrafik till Jukkasjärvi på lördagen.
Information om betalning skickas till dig i svar på anmälan.
Sista betalningsdag 6 april.

MER OM
Konstmuseet i Norr är ett samarbetsprojekt mellan Kiruna kommun och
Norrbottens Läns Landsting. Projektet avslutas i december 2016 övergår till
länskonstmuseum för Norrbotten. Invigningen av länskonstmuseet planeras
att ske i oktober 2018.
Konsthantverkarna i Stockholms POP_IN utställning är baserad på 20
av deras medlemmars arbeten. Deras bidrag utgör basen för turnén som
gör nedslag på alla de platser som de deltagande konsthantverkarna är
verksamma i, vilket i Kiruna är keramikern och isskulptören AnnaSofia Mååg.
ICEHOTEL i Jukkasjärvi invigde i december 2015 sitt 26:e ishotell. 130
konstnärer inkom med skisser och förslag till de 19 konstsviterna. Alla sviter
är handskulpterade med olika teman och AnnaSofia Mååg är en av 2015 års
konstnärer vars elefant Betsy kan beundras en svit skapad av AnnaSofia.
Pelarsalen, den vackra iskyrkan och ICEBAR BY ICEHOTEL är andra skapelser
som till sommaren åter kommer smälta ned och återvända till Torne älv.

Välkommen!

KONTAKT
Catarina Lahti Löfström
tf projektledare Konstmuseet i Norr
sms: 0709 588 151
mail: cala@kommun.kiruna.se

www.konstmuseetinorr.se

