2014-03-11

Prispotten kan höjas – planering pågår
Att kunskapen fördubblas och att kända svenska artister inbjuds är nyheter för årets Sápmi Awards som är i startfas – vinnarna kan
dessutom få mer än 100.000 kronor som utdelats tidigare år.
Fjolårets projektledare Fia Kaddik och Mattias Berglund är åter i full
gång med bokningar och förberedelser inför den unika galan som hyllar
den samiska kulturen, helgen före midsommar.

Kunskapsspridningen ska utökas vid den stora galan som premierar nytänkande
jämte traditionellt samiskt kulturutövande.
- I fjol var det några seminarier i kåtan, bland annat om björnprojektet
och resan till Sydgeorgien för att slakta vildren. Föreläsningar och
visningar ska nu kopplas ihop till tävlingskategorierna, exempelvis om
det är en mattävling ska föreläsningarna också handla om mat på något
sätt, säger Mattias Berglund, en av de ansvariga för Sápmi Awards som
vill höja kunskapsspridningen.
Dessutom finns chansen att vinstsumman om 100.000 kronor, som utdelas till vardera vinnare i varje kategori jämte ära och berömmelse,
blir än större.
- Varken tävlingskategorier eller prissumman är satt än. Prispotten till vinnarna kan bli högre än tidigare om allting faller väl ut, det återstår att se,
säger Berglund som påbörjade planeringsarbetet förra veckan tillsammans med Fia Kaddik som än en gång ska sätta ihop årets gala med finalmoment, tävlingar, underhållning och kringarrangemang.

Kontakter med olika organisationer, som ska genomföra bedömningar och övrigt
som hör till tänkbara tävlingskategorier, har tagits. Dialog pågår för att ta fram
vilka specifika delar Sápmi Awards ska innehålla då den hålls för tredje året någonsin, den 12-14 juni i Jokkmokk.
Årets artister är redan tillfrågade. Fia Kaddik som är ansvarig för bokningarna vill inte avslöja mer än att det blir hög klass på underhållningen, trots att
de flesta svaren redan har inkommit.
-

Artisterna är kända i det samiska området, en del av dessa är väldigt
kända även i utkanten av området. Kanske uppträder också en större
svensk artist, för första gången vid Sápmi Awards, säger Fia Kaddik som
inviterar artister från nord-, lule- och sydsamiskt område.
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Tidigare års tävlingskategorier har varit inom samisk Mat - Biebmu lea Eallin,
Musik- Dávástus Dálvvádisas, Renskötsel - Boazodoalli samt Slöjd, konst och
duodji - Duodji dáidda ja hábmen.
Vad årets kategorier blir är ännu okänt. Det är folket som nominerar kandidater
innan finalisterna därefter väljs ut till tävling av en expertjury inom vardera kategori.
Klart är dock att Sápmi Awards är ett koncept som kommit för att stanna. Tanken är att det ska vara självbärande efter de tre första åren med Jokkmokks
kommun som ägare av konceptet med samebyar, sameföreningar och andra
organisationer som medarrangörer och samarbetspartners.

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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