2014-04-15

Kvinnliga renskötare – slog nomineringsrekord
Tävlingskategorin Kunnig kvinnlig renskötare, som ska få kvinnorna i
Sápmi att kliva fram, slog tidigare års nomineringssiffror.
Nomineringen stängde måndag den 14 april klockan 8.
Klockan 07:36 kom den sista nomineringen in. Totalt har folket gjort knappt 100
nomineringar.
-

Vi har totalt sett färre nomineringar än under fjolåret, men vi har också
smalnat av tävlingskategorierna, säger projektledaren Mattias Berglund
som ansvarar för arbetet med tävlingarna och utnämningen av vinnarna.

Tidigare år ingick exempelvis konst och design i duodjikategorin, något som
förändrades till i år. Även renskötselkategorin har gjorts om. I år är den öppen
enbart för kvinnor.
-

Kategorin Kunnig kvinnlig renskötare, eller Tjiehpes räjnárnissun som
den heter på lulesamiska, fick fler nomineringar än både under 2012 och
2013 då kategorin var öppen för både män och kvinnor. Det visar att
satsningen på att uppmärksamma kvinnliga renskötare blev lyckad, säger Mattias Berglund.

Jämställdhet
Förutom kunskap, skicklighet och kreativitet anmodas även andra värden av
Sápmi Awards nominerade; jämställdhet vilket har tydliggjorts i stadgarna för
samtliga kategorier. De nominerade ska värna om jämställdhet där kvinnor och
män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. I år också lite mer fokus på entreprenörskap, mångfald och
etik.
Nu kommer jurygrupperna att kontakta alla nominerade för att ta in underlag
för kommande gallring. Sedan väljs sex semifinalister ut i varje kategori där
folket kommer att få rösta på sina favoriter.
Tävlingar och finalmoment sker på plats i Jokkmokk den 12-14 juni.
Under galahelgen blir det förutom finaltävlingar uppträdanden i världsklass.
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Lars-Ánte Kuhmunen har erövrat publiken på allt ifrån de stora festivalscenerna ute i Europa, till de små intima spelningarna ute på landsbygden. Nu är
han klar för spelning på Sápmi Awards. Även Per-Olof Nutti, renskötaren från
Könkämä sameby, som håller jojken varmt om hjärtat, finns på artistlistan.
Både Sofia Jannok och Sara Ajnnak står sedan tidigare på programmet.
Fler artister och programpunkter lanseras löpande fram till att arrangemanget genomförs 12-14 juni vid Talvatis strand i Jokkmokk.

Fakta Sápmi Awards
Sápmi Awards är ett pris och evenemang som hyllar den samiska varsamma
livsåskådningen. Inom olika kategorier premieras de främsta som tänker nytt
med bevarad respekt för traditionen och helheten. Sápmi Awards ett evenemang av kreativitet och hållbar utveckling.
Tävlingen inleds med att nomineringen öppnar. Därefter sker juryarbete, röstning och tävlingsmoment i finalen för att slutligen kora en vinnare i vardera kategori på plats i Jokkmokk.
Respektive jury består av utsedda representanter inom sitt kunskaps- och verksamhetsområde.

Kontakt
Mattias Berglund (tävlingar, information, sponsring): 070-360 28 36
post@mattiasberglund.se
Fia Kaddik (galaområdet, bokningar, underhållning): 072-218 32 50
fia.kaddik@jokkmokk.se

Välkommen till Sápmi Awards den 12-14 juni 2014.
www.sapmiawards.se
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