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Oažžu almmustahttit dalán

SÁMI MUSIHKKAAKADEMIIJA STUDEANTTAT GUORRAME IEŽASET RUOHTTASIID
Sámi oahpahusguovddáža Sámi Musihkkaakademiija fállá sámemusihkkaoahpuid rávesolbmuide. Dán
oahppojagi studeanttat leat beassan oassálastit Lahppon luođit ozus -kursii, mas sii leat guorahallan iežaset
ruohttasiid ja geahččalan gávdnat iežaset sogaid luđiid. Kurssa bohtosiid beassat dál gullat konsearttain
sihke Ohcejogas ja Anáris.
- In dovdan ovttage luođi mu sogas ovdal vázzigohten Sámi Musihkkaakademiija ja dan kurssa. In livčče
jáhkkán gávdnat maidege, muhto nu mun gávdnen inge dárbbašan oba nu máŋgga sohkabuolvva duohken
ohcat. Oalle gelddolaš lea go mii studeanttat beassat buohkat dál lávddi ala rohttet luđiid ja muitalit
muitalusaid maid leat gávdnan, sámemusihkkastudeanta Laura Tapiola Ohcejogas muitala.
Konsearttas maiddái anáraš livđet
Gávdnon luođit ja livđeh -konsearttas gullat luđiid lassin anáraš livđiid. Livđe lea anáraččaid
juoigansuopman, mii lea leamaš láhpposis máŋggalot jagi muhto gávdnui anárašgiela ealáskahttima
miehtebiekkas. Lávddi alde konsearttas leat Sámi Musihkkaakademiija studeanttat Erke Eriksen, Heli
Huovinen, Auli Länsman, Anna Morottaja ja Laura Tapiola.
Konsearta lea oassi Čuojat! Juoigga! Livđuu! Leudde! -prošeavtta oahpuid. Prošeavtta leat ruhtadan Lappi
ELY-guovddáš ovttas Ohcejoga, Anára ja Eanodaga gielddaiguin. Ohcejoga konseartta lea mielde lágideame
maiddái Sámi Siida rs.

Konsearta:
Gávdnon luođit ja livđeh
Ohcejogas vuossárgga 24.4. dmu 18, Davit Áilegas-dállu
Anarist vastuppeeivi 28.4. tme 21, Hotel Kultahovi
Sisabeassán nuvttá
Buresboahtin! Pyereest puáttim!

Lassedieđut:
Anna Näkkäläjärvi-Länsman, anna.nakkalajarvi-lansman@sogsakk.fi, tel. +358504641542,
www.facebook.com/samimusihkkaakademiija, www.sogsakk.fi
Govvamateriála mielddusin ja čujuhusas https://www.facebook.com/events/1858787874343097/

Tiedote 19.4.2017
Julkaisuvapaa heti

SÁMI MUSIHKKAAKADEMIIJAN OPISKELIJAT TUTKIVAT MUSIIKILLISIA JUURIAAN
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Sámi Musihkkaakademiija (Saamen musiikkiakatemia) tarjoaa
saamelaismusiikin opintoja aikuisille. Tänä lukuvuonna opiskelijat ovat päässeet osallistumaan Kadonneet
joiut -kurssille, jolla ovat tutkineet omia juuriaan ja yrittäneet löytää omien sukujensa joikuja. Kurssin
tuloksia päästään nyt kuulemaan konserteissa sekä Utsjoella että Inarissa.
– En tuntenut yhtään joikua suvustani ennen kuin aloitin opiskelun Sámi Musihkkaakademiijassa ja tällä
kurssilla. En olisi uskonut että löydän mitään, mutta niin minä löysin, enkä tarvinnut edes niin kovin monen
sukupolven takaa etsiä. Aika jännittävää kun me opiskelijat pääsemme nyt kaikki konserteissa esittämään
löytyneitä joikuja ja kertomaan niiden takaa löytyviä tarinoita, saamelaismusiikin opiskelija Laura Tapiola
Utsjoelta kertoo.
Konsertissa myös inarinsaamelaisia livđejä
Gávdnon luođit ja livđeh (Löytyneet joiut ja livđet) -konsertissa kuullaan myös inarinsaamelaisia livđejä.
Livđe on inarinsaamelaisten perinteinen saamelainen vokaalimusiikkilaji joka on ollut kadoksissa monta
kymmentä vuotta, mutta löytyi inarinsaamenkielen elvytyksen myötätuulessa. Konsertissa esiintyvät Sámi
Musihkkaakademiijan opiskelijat Erke Eriksen, Heli Huovinen, Auli Länsman, Anna Morottaja ja Laura
Tapiola.
Konsertti on osa Čuojat! Juoigga! Livđuu! Leudde! -projektin opintoja. Projektin ovat rahoittaneet Lapin
ELY-keskus yhdessä Utsjoen, Inarin ja Enontekiön kuntien kanssa. Utsjoen konserttia on mukana
järjestämässä myös Sámi Siida ry.

Konsearta:
Gávdnon luođit ja livđeh - Löytyneet joiut ja livđet
Utsjoella maanantaina 24.4. klo 18, Pohjoinen Ailigastalo
Inarissa perjantaina 28.4. klo 21, Hotelli Kultahovi
Ilmainen sisäänpääsy
Buresboahtin! Pyereest puáttim! Tervetuloa!

Lisätietoja:
Anna Näkkäläjärvi-Länsman, anna.nakkalajarvi-lansman@sogsakk.fi, puh. +358504641542,
www.facebook.com/samimusihkkaakademiija, www.sogsakk.fi
Kuvamateriaalia liitteenä ja osoitteessa https://www.facebook.com/events/1858787874343097/

