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Rivig rock, glamour och nedräkning
100 blir 18. Bara två dagar kvar– den 16 maj presenteras kandidaterna
som går vidare och tävlar om finalplatser i Sápmi Awards, den ärofyllda
galan som utökat artistutbudet med rockbandet The Refreshments.
Gamla traditioner blandas med moderna influenser i både tävlingar och nöjen.
Fredag den 16 maj står det klart vilka som kvalificerats till semifinal i den
glamorösa galan som hyllar den samiska kulturen, efter noga granskning och
överväganden av jurygruppernas experter.
Klockan 12.00 avslöjas de sex personerna som klarat kraven för att nå
tävlingsnivå i vardera kategori: Kunnig kvinnlig renskötare, Samisk
matkonst och kunskap samt Traditionell duodji. Då har totalt 18 kandidater sållats fram bland 100 inkomna nomineringar.
-

Det är ett starkt startfält i år igen, jättebra. Att kategorin ändrats till en
konstnärlig uttrycksform, Traditionell duodji, har gjort juryarbetet lättare
än tidigare år då flera uttrycksformer omfattats, säger Mari Ann Nutti,
ordförande för jurygruppen inom Traditionell duodji.

Viljan att arbeta med renar och att veta att det är renen som styr är en viktig
del för att kvalificeras till kategorin Kunnig kvinnlig renskötare, uppger dess
juryordförande Per-Stefan Labba.
-

Det har varit ett stort intresse med nomineringar från hela Sápmi;
Ryssland, Finland, Norge och Sverige med väldigt många som är duktiga.
Tyvärr är den här tiden på året, april och maj som innebär mycket
flyttningar, inte den bästa då verksamma inom renskötseln är väldigt
upptagna. Vi hade önskat möjligheten att kunna börja tidigare för att
fler skulle ha chansen att hinna skicka in cv och personliga brev, säger
Per-Stefan Labba.

Arbetet att utse semifinalisterna har varit intensivt för både jurygrupper och
övriga.
-

Vi har fått in bidrag både på svenska, engelska och samiska. Språket är
viktigt i Sápmi Awards så vi har ansträngt oss för att översätta bidrag
och material så att både juryn och folket kan värdera och rösta på sina
favoriter, säger Mattias Berglund som ansvarar för bland annat tävlingar
och information.

Jojk och rockabilly
Idag kontrakterades fler artister till nöjesutbudet på Sápmi Awards utescen:
Rockbandet The Refreshments från Gävle som bland annat har tävlat i den
svenska melodifestivalen och gjort fler än 3.500 spelningar – ett rotfast
Sida 1 av 2

rock´n´roll-band enligt bandets egen hemsida. Därmed blir det både jojk och
rockabilly samma kväll, fredag den 13 juni, då Sofia Jannok, Lars-Ánte
Kuhmunen och Sara Ajnnak intar samma scen.
-

Vi vill täcka många ålderkategorier, alla gillar ju musik och det är bra
med ett samspel mellan svensk och samisk musik. Dessutom får de
svenska artisterna chans att lyssna på samisk musik, säger
Fia Kaddik, ansvarig för artistbokningarna.

Lördag den 14 juni avslöjas vinnarna i årets Sápmi Awards i Jokkmokk.
Först ska semifinalisterna presenteras den 16 maj via
www.sapmiawards.se – röstningen påbörjas samma dag, öppen för
allmänheten.

hemsidan

Därefter stundar hårt juryarbete än en gång innan de slutliga nio finalisterna når
den avgörande finalen med tävlingar och uppvisningar på plats– innan tre
vinnare koras och premieras med 100.000 kronor vardera.
Välkommen!

Kontakt:
Fia Kaddik, projektledare: 072-218 32 50
Mattias Berglund, projektledare: 070-360 28 36
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