
Program for kulturnat 21. januar 2012 Sisimiut
Fritidsinspektøren
Gratis buskørsel mellem 17.00 - 22.00

Sted 17.00 - 18.00 18.00 - 19.00 19.00 - 20.00 20.00 - 21.00 21.00 - 22.00
Musikskolen (Åbent hus) Koncert v. Musik- og Aftenskolens elever Åben jamsession

Biblioteket
Medborgerhuset 
Sukorsit (ungsdomsklub) 

Råstofskolen
Knud Rasmussenip Højskolia

Koncert v. Musikskolens elever

15:00 - 22:00 Åbent hus med forskellige aktiviteter. 
17:00 - 19:30 Åbent hus og fotoudstilling. Man kan købe rensdyrsuppe.

Der vil blive uddelt diverse smagsprøver

Sprogcenteret

Nutaraq (Gl. heliport) 

Familiecenter

Quiz om sprogcentrerets nye hjemmeside - vind et sprogkursus, café med 
sprogspil, kaffe, the og kager. Prøv engelsk, dansk og grønlandsk online. 
Sprog på iPad og Smartphone. Info om efterskoleophold i Danmark. Kl. 
19.15: Grønlandsk undervisning via videokonference. 19.30: Film om 
efterskoleophold i Danmark. Kl. 20.00: Grønlandskundervisning via 
videokonference. Kl. 20.30: Film om efterskoleophold i Danmark.

Der serveres kaffe, the og kager. Billedudstilling og mulighed for at bruge spil og 
legeredskaber samt computere m.m.

Åbent hus: Der serveres fangst fra klienter af vintertørret torsk, marineret ørred samt kaffe, the og grl. kager. Der vil være forskellig 

underholdning og info om huset.

Butik 61, v/Sanati Service, 
Nasiffimmut 9
A/S INI Hovedkontor 

Beboerforeningen informerer om brugen af fællessalen og der uddeles pjecer derom. Egne produkter af 
halskæder, øreringe, bolsjer, sæber, håndarbejder m.m. udstilles

Bygge- og Anlægsskolen Igloobygning – fjernstyrede robotter – Creator byggemoduler – arktisk design – LAB party – sang & musik m. dans – foto-
&billedfremvisning – Inuit games – skak & andre spil – salg af mad og drikke.

Kaffe, the og småkager samt salg af gamle bøger og lydbånd (kassetter) og tidsskrifter.

Uddannelser og maskiner indenfor mine- og entreprenørområdet præsenteres
Der serveres sælsuppe. Billedudstilling og elevbladsudstilling. Særskilt program forefindes på højskolen.

Nuunnguaq fællessal

Åbent hus: Mulighed for at snakke med sagsbehandlere, teknikere, 
boligstøttemedarbejdere, økonomifolk og hjemmesideredaktør.



Sisimiut Museum
SSP langrend Iglo

17:00 Officiel åbning af Kulturnat 2012 v. Borgmester Hermann Berthelsen
17:15 Sangkoret Noqarteq på balkonen
18:00 Sangkoret Erinaq på balkonen
19:00 Folkedans for alle i storesal v. Sisimiut Kalattoortartut
20:00 Sangkoret Sikkersut på balkonen
20:30 - 21:00 Breakdance og dans for børn og unge i storesal
21:00 Afsløring af sneskulptur v. studerende og fyrværkeri på parkeringspladsen
13:00 Børnefilm "Nukappiaraq Nanoorusuttoq" (grl)
14:30 Børnefilm "Drengen der ville gøre det umulige"
16:00 Jørgen Roos' dokumentarfilm "Sisimiut" fra 1966
19:00 Erik Ballings "Qivitoq" fra 1956, med bla. Poul Reichardt

FILMFESTIVAL 22. januar GRATIS 
FOR ALLE 
*SPECIALARRANGEMENT*

Rådhuset 19:00 - 20:00 Mød din naboby! Videokonference ml. Maniitsoq og Sisimiut i KB-sal

”Sund levevis”. Alle får mulighed for at tænde et stearinlys udenfor huset for at markere sund levevis.
Sisimiut kirke 
(menighedsrepræsentanter)

Åbent hus

Den gamle kirke "Bethel Kirke" vil lyse op og kan ses udefra 

Taseralik Kulturhus Foreninger vil have boder i konferencelokalerne hvor de oplyser om deres virke eller sælger de ting de har til salg

19:00 - 21:00 Spis Qeqqata Kommunia-kage i KB-salen

19:15-19:30 Kommunaldirektøren præsenterer Qeqqata Kommunias værdier
19:00 - 21:00 KB-salen har åbent for alle


