
 

Sahara – Sapmi- projektet. 2019 
Med stöd från IASPIS (Konstnärsnämnden) Region Norrbotten, Festival Taragalte,  
Riad Al Haudaj, Studio Atlas, Palais Bahia & Academia Arabescas Vänförening 
Kulturellt Ubytesprojekt   
mellan ursprungsbefolkningarna i Norra Sverige och södra Marocko 
Etapp 1.Samiskt deltagande i Festival Taragaltes 10-årsjubileum i Provinsen Zagora 
 

 
Sandens Visdom möter Snöns Visdom           

i Saint-Exépurys fotspår. 

 
 
 



Kulturellt Ubytesprojekt   
mellan ursprungsbefolkningarna  
i Norra Sverige och södra Marocko 
Etapp 1. Festival Taragaltes 10-årsjubileum 
Vid byn M´hamid El Ghizlane i Provinsen Zagora. 
  

 
 
Etapp 1 Oktober - November 2019 

   
Projektchefer 

 i Marocko 
Gita Sellman 

 
 
i Sverige/Sapmi  
Aslat Simma 

Jojkning 
& samiskt konsthantverk 
Erica Huuva, Aslat Simma 
Jovnna Simma                              
Aigin Simma 

 

Svensk Folkmusik & kulning 
Ellika Frisell 
Rafael Huizer

 



 

Norrländskan Gita Sellman, tidigare UNESCO-  och SIDA-anställd har under flera år som frilansande reseledare, 
journalist och fotograf initierat kulturella utbyten mellan marockanska och nordiska forskare, artister, 
konsthantverkare och konstnärer i samarbete med olika kulturinstitutioner. Under senare år har hon byggt upp 
och ideellt drivit det kulturinstitut och gästhem som Academia  Arabescas Vänförening disponerar i  
Marrakech..Gita har fått i uppdrag att inleda kontakter med samiska och norrländska kulturarbetare för att 
planera en inbjudan till och  medverkan i öken- och nomadfestivalen Taragalte som i november 2019 firar sin 
10:e Sahara/Nomad-festival med ’”Världens nomadkulturer ”som tema.. Se Festivalfoton på sidan 2 i 
denna bilaga.  

 

 

Ovan t.v. Gita med 
musikgrupp från 
Sahara under 
ökenfestivalen i 
Tantan 2016. 
 
Ovan t.h. med 
dansgrupp i Oman 
dit hon inbjudits till 
en till en forsknings-
konferens 
organiserad av ICTM 
(International Council 
for Traditional Music.)  
 
T,v. Gita med 
folkloregrupp från 
Saharaområdet - 
 
 
 
 
 
 
 
Gita som ledare för 
en ökenkaravan i 
nordöstra Marockos 
ökenområde 
Merzouga för 
föreningen 
Arabescas 
medlemmar. 



 
Gita i diskussion med en norsk samekvinna som bevistade Taragaltefestivalen 2017 i sydöstra Marockos öken.  

 



 

 

 
The very creative Sami family : Erica Huuva creating traditional jewelry and making 
paintings inspired by Sami Culture and Nature and her husband traditional jojk singer, 
craftsmen and reindeer herdsman Aslat Simma and their two sons Jovnna och Aigun  



Ellika Frisell plays fiddle and viola. As a veteran of the Swedish folk- 
and world music scene she has enhanced and developed the heritage 
of her Swedish music teachers. She is also a member of the Swedish 
Royal Academy of Music.  Ellika has also enriched her music with 
impulses from other cultures traditions, such as her collaboration with 
the kora player Solo Cissoko, with whom she participated in the Gnawa 
Festival in Essaouira in 2005. 
Rafael Huizer is a percussionist and drummer whitin the afro, latin, jazz 
and folk genres. Rafael grew up in Mexico and early on began playing 
the drums in the dynamic Mexican music scene during the 60s. Since 
the 70s he is a respected name within the jazz and world music scene in 
Sweden.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Till Marrakech, Marocko 
November 2019 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Värdinstitution i Marrakech: De ideella föreningarna 
Academia Arabescas Vänförening och  
Les Amis  de l´Academia Arabesca  
som disponerar en Riad  i stadens gamla Medina.    



 

Spontant möte med gnaua musiker  ute på en gata i Marrakech Medina samt ett studiebesök på 
garverierna  i Marrakech där Aslat kunde studera och jämföra metoderna för tillverkningen av 
skinn från getter, kor, får  och dromedarer med de metoder man använder i Sapmi för 
preparationen av renskinn.  



 

 

 
 

Möte med direktören för det nya Yves 
Saint Laurent-muséet svenskättlingen 
Björn Dahlström samt möte med 
direktören för Maison de la 
Photographie och  Musée Mouassine. 
fransmannen Patrick Manac´h efter en 
konsert med berber/amazighe-musik 

I det kulturprogram 
som Gita förberett för 
den svenska 
artistdelegationen 
ingick också ett möte 
med konstnären 
Amine Cherradi, som 
har illustrerat Gitas 
bok La Route aux 
Fleurs Argentées och 
som hade utställning i 
tre av de stora salarna i 
Bahiapalatset, där dess 
chef M. Alaoui gjorde 
en guidad rund-
vandring för gruppen.  
 



 

 
 
 
 

 
 

Sveriges ambassadör i Marocko,  Niklas Kebbon 
besökte Academia Arabesca den 29 oktober 2019 
och träffade då Gita Sellman samt de artister och 
konstnärer som var inbjudna till nomad-festivalen 

Taragaltes 10-årsjubileum den 1-3 nov i södra 
Marockos ökenområde, en första etapp i 

kulturutbytesprojektet SAHARA-SAPMI. 
 



 
 
 
 
 

Marrakech 466 m 
>Col de Tichka 2.260 m över havet 
>< Ait Ben Haddou (UNESCO Världsarv) 
Atlas Film Studios >Ouarzazate 1.151 m 
 
 
205 km 



 
Ouarzazate >Vallée d Draa : >Agdz>BeniZoli-Tisergate>Zagora> Tamegroute 
>Oulad Driss>Bounou>M´hamid El Ghislane>Festival 



 
. 

 

Under resan söderut från 
Marrakech till Zagora 
besöktes bl.a. Kasbahn Ait 
Ben Haddou, Atlas Film 
Studios i Ouarzazate 
Övernattning i byn Beni 
Zoli på Riad El Hadauj på 
inbjudan av Presidenten 
för Conseil Régional du 
Tourisme Ahmed Chahid 
Följande morgon besök i 
konstnären Mohammed 
Bannours ateljé i Tisergate 
samt fotostopp vid den 
berömda skylten “52 dagar  
till Timbuktu” i Zagora.  



 

 

 
I oasbyn Bounou fick all lära känna Gitas vänner Brahim och Karla ägare till  Caravane Rose de 
Sable, och fick rida på deras dromedarer-  Renskötaren Aslat och dromedarskötaren Brahim hade 
mycket att diskutera och även Erica och Karla hade många gemensamma samtalsämnen allt från 
barnuppfostran till vikten av vistelser i naturen, meditation och stillhet som motvikt till  stressen i 
vår alltmer urbaniserade värld.  Snöns visdom mötte verkligen Sandens Visdom i dessa långa 
samtal. 



 

Så blev det dags för festival med konserter på stora scenen men också dans- och 
musikföreställningar på sanddynerna,, föreläsningar om ekologi, diskussioner om 
ursprungsbefolkningarna traditioner, nattliga stjärnskådningar med ledning av en astronom,  
meditationer och yogalektioner , konst- och fotoutställningar, presentation och demonstration 
av mattor och traditionellt konsthantverk tillverkade såväl av lokala som inbjudna utländska 
konstnärer, otaliga improviserade jamsessions med musiker från många olika länder samt inte 
minst Jovnna och Aigun som med sitt medhavda renhorn demonstrerade samisk  lassokastning 
för de lokala barnen  vilket också de vuxna blev mycket imponerade av. etc. etc. .  
 
 
Sandens visdom möter snöns visdom i Saint-Exépurys fotspår. 
 

 

 
 
 



 
 
Foton ovan: Sarah Hickson och Ilyace Triaoui. Se foton och you-tube trailers om festivalen på 

www.bivouaclepetitprince.com › notre-bivouac		.																																																																				
Replay:	Ce	qu’il	faut	retenir	du	10e	anniversaire	du	Festival	Taragalte		19	nov.	2019		
2m.ma 



  

 
 
”Aldrig hade jag trott att jojkens styrka en dag t.o.m. skulle föra mig hela vägen  
ned till Saharas ökenvidder, där våra barn kände samma glädjefyllda frihet som 
i snödvidderna sina hemtrakter i Sapmi.”       Aslat Simma 
 

 



Foton följande sidor: Christina Vadors, Mohammed Barniti och Gita Sellman 

 
 
 



 

 
 
Artisternas uppställning och långa väntan inför invigningen  
den 1 nov 2019 av Taragaltefestivalens 10-årsjubileum i 
sandöknen utanför M´hamid el Ghislane som är den sista 
byn innan Saharas stora vidder tar vid och sträcker sig ända 
ner till den historiska och legendomspunna staden Timbuktu 

Den 8-åriga Aigin börjar bli 
trött och undrar ”Kommer han 
aldrig den där Guvernören?” 
 
Foton:Christina Vadfors 



 

 
 
Jo,  äntligen kom han , Provinsen Zagoras guvernör, Fouad Hajji,  tillsammans med direktören för 
festivalen Ibrahim Sbaï, som också är en av initiativtagarna till  skapandet av denna festival samt 
alla de andra viktiga  representanterna för provinsen och kommunen, som nu kunde friska upp 
sina kunskaper om Sapmi.  



 

 
 
Gita kollar att allt är klart på utställningen med samiskt hantverk och konst inför guvernörens, 
festivaldirektörens och presidenten för Zagoras Provinsiella Rådet,  Abderrahim Chahids och flera 
kommunrepresentanters besök. Hon donerar också vid detta tillfälle från Academia Arabescas 
Vänförening en bok om Världens Öknar till Festivalen Taragaltes planerade nomadbibliotek.  
 

 
 



 

 
Aslat, Erica och barnen bekantar sig med de lokala gangamusikerna. 

 
och förbereder sig för sin medverkan i ett kulturprogram i den marockanska TV-kanalen 2 M. 



 
Stolta mammor från nord och syd med sina söner 
.  

Jovnna och Aigun bekantade sig med den staty som satts upp  till minne av piloten och författaren 
Antoine Saint Exupérys världsberömda bok Den Lille Prinsen. som skrevs efter en nödlandning i ett 
marockanskt ökenområden  Boken finns faktiskt också översatt till nordsamiska och ytterligare 
243 språk och dialekter-  
 



 

  
Ellika inledde föreställningen med kulning och fäbolåtar och en duo med Rafael och Aslat jojkade 
både helt solo och till ackompanjemang av  Rafaels trummor och rassel-instrument  Förutom jojkar 
till olika djur, som haren och renen och en jojk till fjället  så hade han under sin ökenvistelse skapat 
en särskild jojk till en dromedar. Barnens solojojk övergick till en  familjejojk  tillsammans med 
pappa Aslat och alla jojkade slutligen tillsammans. Succén var given och Sapmi har nu blivit ett känt 
och meningsfullt begrepp  både bland lokalbefolkningen och de utländska besökarna från 
Västerlandet och Subsahariska Afrika. Den första etappen av Sahara-Sapmi projektet har gett 
mersmak från båda sidor och en önskan om fortsatt kulturutbyte mellan ursprungsbefolkningen i 
Sapmi och Sahara.  Un grand merci au Directeur du Festival de Taragalte, Ibrahim Sbaï et ses 
équipes de la délégation artistique de Suède ! Et à très bientôt ! inch´Allah 
 

 


