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Väven är ett hus för dig. Du som vill uppleva och du som vill lära dig mer. Du som vill upptäcka, 
du som vill läsa och du som vill göra. Du som är engagerad i en förening och använder Öppen 
scen eller du som ställer ut på Öppen vägg. Du som tar del av det Umeås kulturföreningar ar-
rangerar hos oss. Väven är just det  - ett öppet gästspelshus där arrangörer, tillsammans med oss 
eller enskilt arrangerar musik, teater, konst, dans, föredrag, samtal, klubbkvällar, festival och 
mycket mycket mer.

I höst lanserar vi också c/o Väven – heldagsarrangemang där alla verksamheter på Väven går 
ihop under samma tema. Följ med när vi vrider och vänder på demokratibegreppet, firar Pride-
vecka och studerar Frankensteins alla olika delar. 

Välkommen till Väven! 



Tiden springer iväg, det är redan fem år sedan Väven slog upp portarna för första gången och det 
ska såklart firas som sig bör!

Kom och kalasa med oss, lördag den 16 november. Med start klockan 11.00 fyller vi hela huset 
med spännande aktiviteter för stora och små. Här kan du ta del av allt från barndisco, photo- 
booth, skattjakt, utställningar och workshops till föreläsningar, allsång, panelsamtal, komiker 
som roastar Väven och mycket mer. När stjärnorna tänts på kvällshimlen och barnen sover fort-
sätter vi firandet ända in på småtimmarna med musik, dans och klubb.

Vi ses!
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Lekfullt och spännande 
för barn och unga
Umeå kommuns kulturförvaltning erbjuder mängder av kulturaktiviteter för barn och
unga. Allt från skolföreställningar till mysiga sagostunder. Här kan ni läsa mer om
de arrangemang i Väven som allmänheten kan ta del av under hösten.

Alla barnarrangemang är gratis. Platsbiljett kan behövas eftersom utrymmet är
begränsat. Gratisbiljetterna kan du hämta i Vävens kulturreception, oftast samma
vecka som föreställningen äger rum.

Gr
at

is 
för

 al
la!

Voff
Tantteatern

Det handlar om en liten hund. Voff!
Sånger, rim och rytmer. Voff!
En liten pjäs om stora känslor. Glad!
Ensam och rädd....Arg!
Och att till slut få krypa upp i en varm famn. Voff!

Alla barn, oavsett ålder, har rätt till egna kultur- 
upplevelser. I Voff! får bäbisar och små barn 
tillsammans med sina föräldrar ett lekfullt möte 
med teater.

Datum: Söndag 1 september 
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn 0-2 år
Längd: cirka 30 minuter

Gratisbiljett hämtas från onsdag 28 augusti

Bild: Madelene Edlund
Fri

entré!

Blues för en katt - Premiär!
Divanteatern

En tvär och vresig gubbe lever ensam i skogen, 
med sina munspel och sina minnen. En stor
koffert innehåller allt han behöver.

Men så en morgon är alla saker utplockade ur 
gubbens koffert och däri ligger istället en gammal 
luggsliten katt. Nu är det slut på lugnet! Nu börjar 
en kringlig och krånglig historia om vikten av att 
ha en vän! Mycket musik, filosofiska funderingar, 
orimliga rim OCH en del akrobatik utlovas!

Datum: Söndag 8 september 
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn från 5 år
Längd: cirka 40 minuter

Gratisbiljett hämtas från onsdag 4 september

Bild: Kajsa Reicke
Fri

entré!
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Stor [stol]
Teater Oland

Ramsigt, tramsigt. 
Snubbligt och bubbligt.

Om glädjen i att lära sig nya
saker och att kunna själv. Om 
att upptäcka. Om att röra sig. 
Och om att vara busig. 

Förvänta er ett livligt möte
mellan clownen Ramsan
och barnen! 

Datum: Söndag 22 september 
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn från 2 år
Längd: cirka 30 minuter

Gratisbiljett hämtas från onsdag 
18 september

Bild: Hilde-Marie Farstad

Fri
entré!

Vem är var?
Ögonblicksteatern

En berättarföreställning av Ögonblicksteatern utifrån Stina 
Wirséns bok med samma namn.

Hemma hos Fågel dansar dom. Har dom fest? Kanins ena mamma 
tjatar om vad Kanin och Nalle inte får göra. Och hos Nallegrisen 
gruvar dom sig för att ringa på dörren.

Med hjälp av enkel vardagsrekvisita vill föreställningen locka 
till skapande och lek. Berättelsen inbjuder också till funderingar 
kring hem och familj.

Datum: Söndag 29 september 
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn 3-5 år
Längd: cirka 35 minuter

Gratisbiljett hämtas från onsdag 25 september

Bild: Johan Gunséus
Fri

entré!
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Mitt kalas!
Skuggteatern

Välkomna på kalas! Mitt kalas! Jag märkte att det 
står 3-5 år på inbjudningslapparna. Nu är det så 
att jag fyller 35 år... Men strunt samma! Då får jag 
äntligen chansen att göra ett kalas som jag alltid 
drömt om. Där inga föräldrar lägger sig i hur det 
ska vara. 

Och jag vill ha maskerad! Så ni får alla komma ut-
klädda till precis vad ni vill. Sen vill jag ha paket 
såklart. Så det får ni fixa. Vi ska leka, oh vad vi 
ska leka! SÅ ROLIGT, SÅ PEPPAD! Men glöm 
inte bort - Att det är Mitt kalas!

Mitt kalas är en föreställning som hyllar festlig-
heterna och den fria fantasin. Föreställningen 
djupdyker ner i dagen som så många barn längtar 
till under hela året. Ens eget födelsedagskalas. 
Barnen får gärna komma utklädda till föreställ-
ningen i sina egna utklädningskläder och delta i 
ett interaktivt maskeradkalas. 

Mitt kalas tillvaratar målgruppens intressen för 
rollekar och hyllar den lilla människans önskan 
om att få som hen vill. Ibland. 

Datum: Söndag 6 oktober 
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn 3-5 år
Längd: cirka 60 minuter

Gratisbiljett hämtas från onsdag 2 oktober

Bild: LisaLove Bäckman
Fri

entré!

Sagoskåpet
Lule Stassteater

Ett magiskt sagoskåp som öppnar sig för barn 
mellan 3 och 6 år!
Lule Stassteaters sagoskåp är ett magiskt skåp 
som rymmer berättelser och sagor för alla barn. 
När skåpet öppnas avslöjas en sagovärld i minia-
tyr och i skåpets lådor döljer sig många överrask-
ningar. Med sagoskåpet skapar vår skådespelare 
Nettan Öhrvall en magisk sagoföreställning med 
musik och dockor för de minsta barnen under en 
fantasifull halvtimme.

Datum: Söndag 13 oktober
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn 3-6 år
Längd: cirka 30 minuter

Gratisbiljett hämtas från onsdag 9 oktober

Bild:  Lule stassteater
Fri

entré!
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Stort, smått och mittemellan
Nordcirkus

En berättarföreställning för de yngre barnen med 
inslag av allt möjligt.

En himlastormande föreställning som innehåller 
lite av allt, lite cirkus, lite vers, lite sång, lite dock-
teater och dessutom en hel låda full med sagor. 
Och det är sagor om allting i universum, från det 
väldigt väldigt lilla till det riktigt stora. 

Datum: Söndag 20 oktober 
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn från 3 år
Längd: cirka 40 minuter

Gratisbiljett hämtas från onsdag 16 oktober

Bild: Daniel Oja
Fri

entré!

Vatten
Profilteatern

Med hjälp av dockor, skådespel och berättande 
skapar Jan Karlsson gripande och humoristisk 
barnteater om att plötsligt tvingas växa och läm-
na allt som är kärt och välbekant bakom sig. 

Jag heter Havaa. Jag gillar inte vatten. Man blir 
blöt. Det är otäckt. Jag gillar solen, värmen, san-
den och min morfar Lebe.

Så börjar berättelsen om Havaa och hennes mor-
far. Morfar Lebe berättar en dag att han köpt en 
biljett som ska ta henne till andra sidan av havet. 
Havaa blir orolig.

För att trösta Havaa berättar Lebe en historia om 
en annan flicka - Nirveli - som också var rädd för 
vatten. Även hon måste en dag ut på havet. Djupt 
nere i havet sitter havsguden Ägir, tjurig för att 
han vuxit fast i ett korallrev och avundsjuk på 
sina nio döttrar som virvlar runt på havet som 
vågor. Som sällskap har han Sillen, Maneten och 
Musslan. Snart ska deras vägar korsas.

Datum: Söndag 1 december
Tid: 14.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Målgrupp: Barn från 5 år
Längd: cirka 35 minuter

Gratisbiljett hämtas från onsdag 27 november

Bild: Andreas Nilsson
Fri

entré!
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Återkommande

Du som gärna gör dina barnaktiviteter till en vana kan andas ut. Följande arrangemang 
sker löpande hela terminen. Som vanligt är allt helt gratis.

Svenska med baby
Har du barn som är mellan 0-2 år? Vill du träffa och prata med an-
dra föräldrar, och veta mer om olika kulturer? Då är Svenska med 
baby något för dig.

På Umeå stadsbibliotek kan du varje onsdag träffa andra föräldrar 
från olika delar av staden och världen. På varje träff pratar vi om ett 
speciellt tema, sjunger, läser och gör annat roligt tillsammans med 
barnen. Det är gratis och du behöver inte anmäla dig i förväg.

Welcome to ”Svenska med baby”
Att the weekly meetings you can meet other parents from diffrent 
parts of the city and from different parts of the world. We talk about 
different themes, sing and do fun things together with the children. 
There is no charge and you need not apply in advance.

Datum: Onsdagar 11 sep-12 nov 
Tid: 10.00-11.30
Lokal: Skapa formverkstad, plan 4
Målgrupp: Barn 0-2 år

Bebisramsor
Roliga ramsor och babybokprat 
för de små. Kom och ramsa 
tillsammans med oss och lyssna 
på de bästa pekböckerna. För 
bebisar från 6 månader upp till 
12 månader.

Datum: Torsdagar 6 sep-28 nov
Tid:  13.30-13.50
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn 6-12 månader

Bild: Anna Sandström

Sagoklubben
Välkommen till Sagorummet 
och upplev härliga bilderböcker 
och magiska sagor. Alla är väl-
komma, stora som små.

Datum: Fredagar
Tid: 10.00-10.30
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn från 3 år

Fri
entré!

Fri
entré!

Fri
entré!

Gr
at

is 
för

 al
la!

Bild:  pixabay.com
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Öppen formverkstad
På fredagseftermiddagar kan 
du skapa tillsammans med våra 
pedagoger i vår fantastiska 
formverkstad. Nya teman varje 
månad. Det är gratis att vara 
med och du behöver inte anmä-
la dig i förväg. För skaparsugna i 
alla åldrar.

Datum: Fredagar 6 sep-13 dec
Tid: 13.30-15.00
Lokal: Skapa formverkstad, plan 4
Målgrupp: Barn i alla åldrar

Bild: Fredrik Larsson

Sångstund för barn
Lyssna på, och sjung med i barn-
visor. Jesper Salander spelar och 
sjunger i Sagorummet på fre-
dagar. Alla från cirka två år och 
uppåt är välkomna. Det är gratis 
och ingen föranmälan behövs.

Datum: Fredagar 6 sep-13 dec
Tid: 15.00-15.30
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn från 2 år

Bild: Anders Magnusson

Sagor på
arabiska
Sagor och berättelser på arabiska riktar sig till 
nyanlända barn i låg- och mellanstadieåldern 
med arabiska som modersmål. I höst träffas vi 6 
gånger - varannan söndag på Umeå stadsbiblio-
tek. Vi samlas i Sagorummet och fortsätter sedan 
till Skapa formverkstad. Varje träff inleds med 
sagoläsning, sedan får barnen skapa något från 
sagan de lyssnat på.

Söndagar 6, 20 okt, 3, 17 nov, 1, 15 dec
Tid: 13.30-15.45
Lokal: Sagorummet och Skapa formverkstad, plan 4
Målgrupp: Barn 6-12 år

Bi
ld

: l
en

m
 B

ig
st

oc
k

Sagodans
Med sagan som inspiration – 
med rörelser, ord och fantasi 
– dansar, improviserar och leker 
barnen och danspedagogen 
sagan tillsammans. En lugn och 
fantasifull aktivitet med utrym-
me för barnens egna uttryck.

Datum: Söndag 24 nov och 8 dec
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn från 4 år

Gratisbiljetter hämtas från 
onsdag 20/11 och 4/12.

Bild: Kalle Prorok

Läs- och skräcklov
Under höstlovet kommer vi på stadsbiblioteket att 
skrämma brallorna av er för då har vi skräck som 
tema. Bland annat kan man gå en skräckvandring 
ner i bibliotekets mörkaste vrår. Kom om du vågar! 
Det blir även skapande, frågesport, tävlingar och 
en massa annat läskigt under hela veckan.

Datum: Vecka 44 (28/10-3/11)
Lokal: Barn och ungdomsavdelningen, plan 4
Målgrupp: Barn 5-15 år

Bild: Milos Duskic/Pixabay

Fri
entré!

Fri
entré!

Fri
entré!

Fri
entré!

Fri
entré!
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Pride 2019 för barn och unga
I år infaller Umepride 27-29 september och det uppmärksammar vi här i Väven med ett 
antal aktiviteter och föreställningar. Det kan även dyka upp lite mer under veckan, så 
håll utkik i kalendern!

Gör ett regnbågsband
Vi pysslar vänskapsband i 
regnbågens färger. Det finns 
även möjlighet att göra en egen 
regnbågspin.

Datum: Lördag 28 september
Tid: 10.00-12.00
Lokal: Skapa formverkstad, plan 4
Målgrupp: För alla åldrar

Bland drakar och 
dragqueens
Bland drakar och dragqueens 
heter succéföreställningen där 
några av landets mest erkän-
da dragartister läser sagor för 
barn. Varje sagostund är som en 
konfettibomb av glitter, lek och 
könsöverskridande förvandling 
som fascinerar barn, såväl som 
föräldrar.

Datum: Lördag 28 september
Tid: 10.30-11.30
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn från 3 år

Perspektivbyrån - En 
interaktiv deckarlek
Agenterna på Perspektivbyrån 
har fått i uppdrag att granska 
biblioteket. Tyvärr har de inte 
tillräckligt med kunskap för 
att lösa fallet. De behöver din 
hjälp. På biblioteket döljer sig 
hemligheter som du måste un-
dersöka. Kanske kan du ta reda 
på vem som känner sig välkom-
men på biblioteket, om det är en 
plats för alla och om det saknas 
några berättelser?

Medverkande: Rättighetscentrum 
Västerbotten och Sensus

Datum: Söndag 29 september
Tid: 12.00-14.00
Lokal: Barnavdelningen, plan 4
Målgrupp: Barn från 5 år

Bild: Peter Knutson

Bild: Petvin Sandström

Tips! Pridesalong på 

Kvinnohistoriskt museum

Torsdag 26/9 kl 18.00

Läs mer på sidan 32
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Fika och sällskap

Biblioteket är mycket mer än det skrivna ordet. Ta tillfället i akt att träffa
nya bekantskaper, sticka över en kopp kaffe, lära dig något nytt eller bara njuta
av samvaron med andra.

Bild: Kasia Bialasiewicz Bigstock

Stickcafé
Glöm stress och alla måsten. 
Handarbeta, träffas och trivs 
med oss i höst, varannan tisdag 
mellan 3 september och 10 de-
cember. Ta med ditt hand-
arbete, och fikakorgen om du 
vill. Det finns även fika att köpa 
i närheten.

Ingen anmälan, du är välkom-
men även om du bara kan vara 
med vid något enstaka tillfälle.

I samarbete med ABF

Datum: Tisdagar 3/9, 17/9, 1/10, 
15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12
Tid: 18.00-20.00
Lokal: Gör-det-själv, plan 2

Språkcafé
Välkommen att umgås och prata 
svenska på Umeå stadsbibliotek. 
Tillsammans med Vän i Umeå 
ordnar vi träffar på tisdagar.

Språkcaféet på Umeå stadsbib-
liotek i Väven är en mötesplats 
där nya och etablerade svenskar 
kan träffas under lättsamma 
former. Alla är välkomna, både 
unga och äldre, du som är ny i 
Sverige och du som har bott här 
länge.

Det är ett bra tillfälle att lära 
känna nya människor. Kom och 
umgås, lär dig något nytt och 
fika. Om du tränar svenska är 
det ett utmärkt tillfälle att öva 
med en svenskspråkig.

Du behöver inte anmäla dig i 
förväg, det är bara att komma.

Har du frågor?
Kontakta Eva Gouriye på Umeå 
stadsbibliotek. Telefonnummer 
073-552 03 10 eller mejl till: 
eva.gouriye@umea.se

Datum: Tisdagar
Tid: 17.30
Lokal: Upplev multisal, plan 4

Digitalhjälpen
Kom och ställ frågor till oss på 
Umeå stadsbibliotek om hur du 
använder internet, e-tjänster, 
datorer, mobiltelefoner, surf-
plattor och annat.

Vi hjälper dig att komma igång 
med, eller svarar på frågor om 
digital teknik, internet, datorer, 
mobiltelefoner och surfplattor.

Vi vänder oss särskilt till dig 
som känner dig osäker eller har 
svårt med den nya tekniken, och 
till dig som vill lära dig något 
nytt.

Datum: Måndagar 2 sep-16 dec
Tid: 14.00-16.00
Lokal: Kommunhörnan, plan 3
Drop-in. Kölapp kan hämtas i 
förväg i kulturreceptionen

Bild: cosmaa, Bigstock

Bild: Rawpixel
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Författarmöten

En bok är så mycket mer än ord, meningar och punkter. Höstens författarsamtal ger dig 
chansen att upptäcka fler sidor hos några av våra mest aktuella författare och deras 
verk. Här hittar du ett urval av höstens besök. Biljetter köps i Kulturreceptionen, plan 3, 
Väven eller via Tickster.com

Kerala - Sydindiens pärla
Marianne Hård af Segerstad bor fyra månader 
om året i Kerala, den lilla gröna delstaten vid 
Sydvästra Indiens kust hon lärt sig älska som sitt 
andra hemland. Som reseledare och guideboks-
författare ser hon på Kerala ur olika perspektiv. 
Välkommen att lyssna till ett föredrag om allt 
från religion och samhällsfrågor till det som 
gjort Kerala till ett givet semestermål i alla tider; 
nationalparker med vilda djur, intensivt gröna te-
plantager, doften av kryddor, det magiskt vackra 
vattenlandskapet Backwater där man med fördel 
bor på husbåt i ett dygn, ett blomstrande kulturliv 
och tempelfestivaler som avlöser varandra.

Datum: Tisdag 10 september 
Tid: 18.00-19.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4

Karin Alfredsson - Litterära begär
Hur är det att skriva om begär och kärlek som inte 
följer heteronormen? Vilka utmaningar finns? 
Vilket är det bästa knepet för att beskriva passion 
så att det känns i hela kroppen på läsaren? Om 
dessa frågor samtalar författaren Karin Alfreds-
son med Christine Bylund, skribent, scenkonst-
när och etnolog. 

Datum: Måndag 23 september 
Tid: 18.30-19.30
Lokal: Upplev multisal, plan 4

Bild: Eva Norlander Bild: Elisabeth Olsson Wallin
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Kent Lundholm - Män 
som spelar schack
Män som spelar schack är Kent 
Lundholms femte roman om 
människorna i den fiktiva byn 
Baklandet.  Rulle Stenlund 
återvänder till Baklandet för att 
dö. Med sig har han ett vack-
ert schackspel och ett par liter 
flytande morfin. Absurd humor 
blandas med djupaste allvar när 
Rulle möter inlandsmännens 
kärva fåordighet och gemen-
skap.

Kent Lundholm är född 1958 
i den lilla byn Bäckmyran, 
några mil utanför Lycksele men 
numera bosatt i Umeå. Han har 
varit verksam som journalist, 
chefredaktör och föreläsare.

I samarbete med ABF

Datum: Tisdag 8 oktober 
Tid: 18.00-19.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4

Tomas Lappalainen - Cosa Nostra, Camorran 
och Ndranghetan
Det finns tre stora maffiaorganisationer i södra Italien - Cosa Nos-
tra, Camorran och Ndranghetan. Vilka är likheterna och skillna-
derna mellan dem? Vad är kärnan i maffiakriminaliteten och hur 
präglas lokalsamhället socialt, politiskt och ekonomiskt av den? 
Tomas Lappalainen, författare och en av landets främsta Italien-
kännare, kommer i sin föreläsning att beskriva och belysa maffians 
roll och uppbyggnad i det italienska samhället.

Tomas Lappalainen har skildrat maffiaorganisationerna i böckerna 
Maffia (1993), Camorra (2007) och ´Ndrangheta (2010) Hans senast 
publicerade bok är Världens första medborgare - Om statens upp-
komst i det antika Grekland (2017).

I samarbete med Italienska föreningen

Datum: Måndag 14 oktober 
Tid: 18.30-19.30
Lokal: Upplev multisal, plan 4

Bild: Mattias Hjalmarsson Bild: Ulla Montan
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Nina Wähä - Testamente
Är man ansvarig för sin familjs synder? Kan man egentligen göra 
något för att förändra historien? Kan man kanske skriva om den? 
Det är frågor Nina Wähä ställer i sin roman Testamente, en famil-
jeroman som inte liknar något annat. Den handlar om en familj med 
en stor hemlighet som ständigt hänger över dem. Två föräldrar och 
tolv barn, fjorton beroende på hur man räknar, som aldrig kommit 
överens. Alla uppväxta på bondgården i Tornedalen, med sitt eget 
språk, sitt eget meänkieli. Inte svenska, inte finska, något tredje.

Nina Wähä är född och bosatt i Stockholm. Hon debuterade 2007 
med romanen S som i syster. Romanerna Titta inte bakåt! (2010) och 
Testamente (2019) hyllades av kritiker. 

Datum: Torsdag 7 november 
Tid: 18.30-19.30
Lokal: Vävenscenen, plan 1

Lo Kauppi - Två vita 
dvärgar
En dramatisk händelse på Ar-
landa Terminal 5 blir vattende-
laren för två helt olika livsöden. 
I den ena verkligheten spricker 
kondomerna med knark och 
nittonåriga Lena hamnar i 
fängelse. I den andra gör de inte 
det, utan hon får behandling 
och döper om sig till Lo. När Lo 
skjuter upp de tunga portarna 
till Teaterhögskolan i Stockholm 
sitter Lena i isoleringscell på 
Hinsebergsanstalten. Lo gör 
klassresan, men Lena blir kvar.

Två vita dvärgar handlar om hur 
skenbart människans fria val 
är – men också att ödet kan vara 
töjbart.

Lo Kauppi är skådespela-
re, regissör, dramatiker och 
författare. Hon fick ett kriti-
kerrosat mottagande för sin 
enmansföreställning och roman 
Bergsprängardottern som 
exploderade (Norstedts 2007). 
Nu kommer den laddade och 
efterlängtade uppföjaren Två 
vita dvärgar. 

Datum: Söndag 27 oktober 
Tid: 15.00-16.00
Lokal: Vävenscenen, plan 1

Bild: Saga Berlin

Bild: Kajsa Göransson
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Kristina Kappelins 
Italien
Under tre decennier har vi hört 
Kristina Kappelins karakteris-
tiska röst i tv-nyheterna rappor-
tera från Rom och Italien. Hon 
har gjort sportreferat och skrivit 
böcker om såväl mat och vanliga 
människor som Berlusconi och 
påven. 2018 fick hon jobbet som 
intendent på Villa San Michele, 
det svenska Medelhavsinstitutet 
på Capri. Få svenskar har en 
sådan inblick och förståelse för 
det italienska samhället som 
Kristina Kappelin. Välkommen 
till en spännande föreläsning 
om dagens Italien.

I samarbete med Italienska för-
eningen.

Datum: Onsdag 20 november 
Tid: 18.30-19.30
Lokal: Upplev multisal, plan 4

Herman Lindqvist - 1000 år av krig och kärlek
I tusen år har svenskar och polacker mötts i krig och kärlek, ändå är 
Polen ganska okänt för många. Polen är vårt nära grannland, ändå 
så långt borta för de flesta svenskar. Författaren Herman Lindqvist, 
som bor i Warszawa, för oss genom svensk-polsk turbulens fram 
till dagens moderna, men politiskt omstridda Polen.

Kvällen inleds och avslutas med sång av Chopin och Moniuszko 
framförd av Ania Winek Albertsson ackompanjerad av Aleksandra 
Foltynowicz-Matyba

I samarbete med Polska föreningen PIAST

Datum: Måndag 9 december 
Tid: 18.00-19.15
Lokal: Vävenscenen, plan 1

Bild: Lello Mastroianni Bild: Stefan Tell
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BILJETTER: Biljettcentrum.com, 090-13 31 80, 0771-47 70 70
För mer info: umeateaterforening.se

 

UMEÅ TEATERFÖRENING

FÖRSTÅ VÄRLDEN 
– MÖT RADIOKORRE
SPON DENTERNA
27 AUGUSTI KL 19.00
Kom, se och hör två av Sveriges 
Radios utrikeskorre spondenter 
i ett spännande och aktuellt samtal 
om världen och hur det är att 
bevaka den. Fri entré

HELHETEN
10 OKTOBER KL 19.00
Angeläget allkonstverk om att 
vara del av något större.

GREGARIOUS
15–16 OKTOBER KL 19.00
Gregarious är en ärlig, 
svettig och lekfull show 
som visar en annorlunda sida 
av sportens värld.

HUMAN ZOO
8 NOVEMBER KL 19.00
Om samerna som ställdes 
ut som attraktioner på zoo.

EN KVÄLL MED 
HASSE & TAGE
20 OKTOBER KL 16.00
Jacke Sjödin hyllar mästarna 
med bejublad föreställning.

BARNEN
1 OKTOBER KL 19.00
Drama, kärlek och intriger 
i Hem till gården-anda.

– EN DEL AV RIKSTEATERN

DE OROLIGA
10–11 DECEMBER KL 19.00
Linn Ullmanns succéroman 
nu som teater av Pernilla August. 

BYE BYE BROR
15 JANUARI KL 19.00
En dokumentär teater-
föreställning om kriminalitet 
och vägen därifrån.

NAKNA SOM FOSTER 
OCH GUDAR
13 NOVEMBER KL 19.00
Om kärlek, kvinnor och Karin Boye

INTAR VÄVENSCENEN

HÖSTEN 2019

1

MUSIK DANS ORD TEATER KULTUR 

FÖR BARN OCH VUXNA I U
MEÅ 

HÖSTEN 2019

HÖSTEN 2019
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HÖSTEN 2019 1

MUSIK DANS ORD TEATER KULTUR 

FÖR BARN OCH VUXNA I UMEÅ 

HÖSTEN 2019

RAJDEN ÄR 
GUIDEN TILL 
UMEÅS KULTUR
Än lever papperstidningen! 
Inför varje ny säsong presenterar 
vi det allra  mesta som händer på 
Umeås scener i den  fullmatade 
programtidningen Rajden. Den är gratis 
och du plockar den i  Kulturreceptionen 
på Väven, i Umeå Folkets Hus eller 
på ett tiotal andra ställen runt om  
i Umeå. Ha en spännande kulturhöst!
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Poesi på Väven
Välkommen till en höst fylld av poesi och ordglädje! Möt Barbro Lindgren, Karin Boye, 
lokala poeter och unga spoken word artister - eller varför inte framträda själv på vår 
öppna scen Dina Ord.

Karin Larson 
Skådespelaren Karin Larson läser Barbro Lind-
grens diktbok ”Du ber mig beskriva en flod”.
För första gången på 15 år har Barbro Lindgren 
kommit med en ny diktsamling. Med dikter som 
”i skymningen kommer ollonborrarna”, ”småflu-
gorna” eller ”min katt kom inte hem på kvällen” 
iakttar Lindgren stort och smått, livet, döden och 
alla dessa smådjur. Vemodigt och underfundigt 
öppnar hon dörren till sitt universum. Och Karin 
Larson kliver in, förtrollad av vardagsmagin i 
favoritpoetens språk. 

Datum: Söndag 29 september
Tid: 14.00
Plats: Ordet, plan 3

Göran Lauri
Göran Lauri har alltid skrivit, men inte förrän 
efter  pensioneringen började skrivandet på allvar. 
Diktsamlingen Harjus skifte och romanen En 
vägarbetares död har båda kopplingar till Pajala 
och Tornedalen.
Göran har skrivit mest på svenska, men har också 
gett ut en diktsamling på meänkieli, Vaaran vaimo. 

På gång har han ytterligare en diktsamling på me-
änkieli, samt en på svenska.

Datum: Söndag 13 oktober
Tid: 14.00
Plats: Ordet, plan 3

Bild: Freja Wagner Bild: Johanna Lauri

Fri
entré!

Fri
entré!
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Tahere Shami Tehrani
Tahere är uppväxt i Teheran, 
Iran. Hon är 63 år, jobbar som 
förskolelärare och är utbildad 
specialpedagog. Familjen har 
alltid funnits som en källa till 
inspiration och styrka, men när 
Tahere för nio år sedan drab-
bades av sjukdom började hon 
skriva poesi. Med en fot i den 
persiska poesiskatten och en fot 
i den svenska myllan söker hon 
ett språk att hylla kärleken till 
livet, vännerna, barnen och inte 
minst till sin man och livskamrat 
sedan 43 år.

Datum: Söndag 20 oktober
Tid: 14.00
Plats: Ordet, plan 3

Bild: Anders Magnusson

Fri
entré!

Karin Boye - Drabbad av livet
En föreläsning av författaren och journalisten Ulrika Knutsson.

”Visst gör det ont när knoppar brister”. Karin Boye har förblivit en 
av Sveriges mest älskade poeter. Feminist blev hon tidigt. Knop-
parna som brister dedicerade hon till Elin Wägner.

Karin Boye har så många sidor; sköldmö och pacifist, asketisk och 
utlevande, duktig flicka och queerikon - och alltid älskande kvinna 
av kött och blod. Hon tillbringade mer tid i biblioteket än på läder-
klubb i Berlin, men ingen miljö var henne främmande. Skuggan i 
Karin Boyes liv rör hennes livskamrat, Margot Hanel. 
Ulrika Knutson talar om Karin Boye hennes verk och om den litte-
rära tid hon levde i. 

Ulrika Knutson är författare och journalist. Hon medverkar i 
Godmorgon världen i radions P1. Hon är författare till ”Kvinnor 
på gränsen till genombrott”, boken om Fogelstadgruppen. Ulrika 
har varit ordförande i Publicistklubben och är hedersdoktor vid 
Göteborgs Universitet.

Mer om Karin Boyes liv kan ses i föreställningen Nakna som foster 
och gudar - en nyskriven pjäs om Karin Boyes sista dagar i livet. Se 
sidan 19.

I samarbete med  Folkuniversitetet och Umeå Teaterförening. 

Datum: Måndag 14 oktober 
Tid: 19.00-20.00
Lokal: Vävenscenen, plan 1

Bild: Pressbild
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Owe Eliasson
Owe Eliasson är 82 år och bosatt 
i Kussjön utanför Vindeln. Han  
har en bakgrund som bonde, 
skogsarbetare och journalist. 
Dikter och kåserier blev ett 
sidospår under 33 år på Väster-
bottens-Kuriren, och det har 
fortsatt efter pensioneringen. I 
dessa speglas både det lokala 
och det globala och inte minst 
byalivet från 50-talet och framåt.

Datum: Söndag 10 november
Tid: 14.00
Plats: Ordet, plan 3

Dina ord!
Öppen scen för spoken 
word och poesi
En kväll för och med ordet i alla 
dess former och uttryck, för alla 
i alla åldrar. Det som framförs 
på scen skall vara skrivet av 
den/de som står på scen och det 
får vara max 5 minuter långt. 

För anmälan och mer info, kon-
takta Madelene Edlund, kultur-
konsulent: madelene.edlund@
umea.se. 

Samarrangeras av Kultur för 
seniorer och Umeå stadsbibliotek

Datum: Tisdag 29 oktober
Tid: 18.00
Plats: Öppna foajén, plan 1

Bild: Akvafjell

Fri
entré!

Fri
entré!

Poesikväll om ordets makt 
och poesins kraft 
Genom uppläsningar och samtal om skrivandets betydelse för iden-
titet, representation och plats möter Mariama Jobe från Jordbro och 
Segal Mohammed från Göteborg poeter från Umeå på vår scen. 

I samarbete med Umeå stadsbibliotek och Rättighetscentrum Väster-
botten

Datum: Torsdag 28 november 
Tid: 18.00-19.30
Plats: Kvinnohistoriskt museum

Fri
entré!
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Testamente av Nina Wähä

Datum: Onsdag 9 oktober
Tid: 18.30
Lokal: Ordet, plan 3

Små eldar överallt av Celeste Ng

Datum: Onsdag 6 november
Tid:18.30
Lokal: Ordet, plan 3

Bomullsängeln av Susanna 
Alakoski

Datum: Onsdag 4 december
Tid: 18.30
Lokal: Ordet, plan 3

Samtal
Kom in till oss och inspireras, lyssna och diskutera. Här kan du ta del i allt från semina-
rium och föreläsningar till öppna samtal och träffar. Djupdyk ner i ämnen som engage-
rar, utforska böcker och granska författare. 

Västerbotten läser
Västerbotten fortsätter läsa tillsammans, denna 
gång Sveket av Kurt Salomonson.

Romanen Sveket av Kurt Salomonson är utsedd 
till den roman som hela Västerbotten ska inspi-
reras att läsa under hösten 2019 och våren 2020. 
Författaren Gunnar Balgård berättar om och ger 
en introduktion till Salomonsons författarskap.

”Västerbotten läser” är ett läsfrämjande samar-
betsprojekt mellan länets kommuner, 
Regionbibliotek Västerbotten och ABF.

Datum: Onsdag 18 september
Tid: 18.30-19.30
Lokal: Ordet, plan 3

Öppna boksamtal
För dig som tycker om att prata om böcker med 
andra läsare. Bibliotekarie Maria Forssén håller 
i tre öppna samtal under hösten. Läs boken före 
samtalet. 

Fri
entré!

Fri
entré!

Bild: Kjell Hanseklint
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Vilka blir årets Augustprisvinnare?
Den 25 november får vi veta vilka som blir årets 
vinnare av det prestigefyllda August-priset.
Ett pris som delas ut i tre klasser, facklitteratur, 
skönlitteratur samt barn- och ungdomslittera-
tur. Bibliotekarierna Maria Forssén och Marcus 
Barbosa Ferreia är båda medverkande i urvalet av 
pristagare. De berättar hur processen går till samt 
presenterar årets nominerade bidrag. 

Datum: Tisdag 19 november
Tid: 18.30
Lokal: Ordet, plan 3

Fri
entré!

Fri
entré!

Hur blir det nu?
Sverige har sedan 1 januari 2019 en ny minoritets-
lagstiftning, men vad innebär det egentligen?

Välkommen att ta del av ett seminarium som 
tillsammans med Tage Alalehto, Lennart Rohdin 
och Ida Asplund lyfter den nya minoritetslagstift-
ningen med fokus på samer, finlandssvenskar 
och tornedalingar. Programmet avslutas med 
livemusik framförd av Hasse Alatalo. 

I samarbete med Tornedalingar i Umeå

Datum: Lördag 12 oktober
Tid: 10.15-15.00
Plats: Upplev multisal, plan 4

Bild: Kaj Bergman
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Kultur för seniorer
Med arrangemang för alla seniorer i hela kommunen, arbetar vi för ett livslångt lärande 
genom det egna uttrycket, kulturella möten och upplevelser. Alla våra arrangemang har 
fri entré. För fullständigt program  och information om det som sker utanför Väven se 
www.umea.se/senior.

Speed-dejting för 65-plussare
Träffa nya bekanta på ett lättsamt sätt!  Kom till 
Kultur för seniorers speed-dejting  på Väven. Du 
börjar med att mingla lite och funderar över dina 
intressen och slår dig sedan ner runt ett bord med 
likasinnade.  Kanske hittar du någon att gå på bio, 
fotbollsmatch, teater med. Eller så får du sällskap 
på den där sköna promenaden. Vi bjuder på fika. 
Ta mod till dig och kom!

Ingen föranmälan krävs.

Datum: Torsdag 12 september
Tid: 13.00-15.00
Plats: Upplev multisal, plan 4

Visning av utställningen Arbete 
hemma
I utställningen undersöker konstnären Petra 
Hultman husmodersidealets framväxt efter andra 
världskriget. Genom en visuell berättelse där vill-
koren för hemarbete följer med hela vägen till vår 
tid, får vi möjlighet att fundera över olika makt-
ordningar som kön, klass och etnicitet i relation 
till hemarbetet, nu och då. Vem är det som städar i 
våra hem? Har det förändrats över tid?

Datum: Tisdag 27 augusti
Tid: 14.00-15.00
Plats: Kvinnohistoriskt museum, plan 4

KvinnORKAn
- En föreställning om kvinnogöra och superkrafter, 
av och med Matilda Kjellmor

För mormödrar, farmödrar, mammor och dröm-
mare. För de som gått före till de som kommer 
efter. För kampvilja och överlevnad, tårar och 
skratt. För samtal och öppnade ögon. För oss. För 
allt vi kan, vill och vågar. Föreställningen lyfter 
kvinnors berättelser och strävan genom vår mo-
derna historia. Om vardag och kraft, om att orka 
och överleva och om arvet efter förmödrarna. Om 
kvinnogöra och superkrafter. Om att kvinnor i 
alla tider haft behov av fredade rum för att stötta, 
hylla och lära sig av varandra.

Datum: Torsdag 29 augusti
Tid: 14.00-15.00 och 18.00-19.00
Plats: Kvinnohistoriskt museum, plan 4

Konstvisning och samtal
Utställningen SomKropp –  till Marie och Marlene 
av konstnären Gunilla Samberg reflekterar över 
utsatthet och rätten till kropp och liv. Utställning-
en tar avstamp i balettflickan Marie Geneviève 
van Goethems livsöde från slutet av 1800-talet. 
Marie var dansös vid Parisoperan och konstnären 
Edgar Degas favoritmodell. Berättelsen knyter an 
till Metoo-rörelsens Nu får det vara nog. Samberg 
vill med utställningen upprätta Maries heder, 
befria henne och hennes medsystrar från skam 
och häva tystnadskulturen för gott. Välkommen 
till en visning som följs av samtal och kaffe!

Anmälan (med namn & telefonnummer) till: 
asa.adolfsson@umea.se eller 090-16 53 74.

Datum: Tisdag 24 september och onsdag 23 oktober
Tid: 14.00-15.30
Plats: Umeå konsthall, plan 3
Antal platser: 6-20 deltagare
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Panelsamtal: Umeås framtid, ett levande 
centrum?
Kommer centrum att sjuda av liv och fungera som mötesplats för 
äldre och yngre under årets alla dagar? Många ser med oro på att 
butiker lägger ned och undrar hur det ska skapas nya verksamheter. 
Vilka är de nya kommersiella och ideella aktörerna?  Under senare 
tid har flera torg och gator byggts om och Väven och Staden mellan 
broarna har blivit viktiga inslag för många Umeåbor. Vilka planer 
är nu aktuella?  Kom, lyssna och ställ frågor.

I panelen sitter arkitekt, planeringschef, sociolog, geriatriker, 
fastighetsägare och byggnadsnämndens ordförande.
Modererar gör Staffan Ling.

I samarbete med SPF Björken

Datum: Onsdag 25 september
Tid: 13.00-15.00
Plats: Öppna foajén, plan 1

Tron, smöret och 
kärleken
Välkommen att möta författaren 
Gunnar Sandström som berättar 
om sin senaste bok, som ut-
spelar sig i och omkring Malå. 
Vi får följa en ung man som vill 
vara nära sin Gud och kärle-
ken. Mejeristen Bertil flyttar 
från Småland till Lappland och 
blir invandrare i Västerbottens 
inland. Gunnar Sandström 
beskriver en livsresa och en resa 
i tiden. Boken dokumenterar en 
bit av folkhemmet och frikyrko-
rörelsen under mitten av nitton-
hundratalet.

I samarbete med Studieförbundet 
Bilda

Datum: Torsdag 26 september
Tid: 14.00-15.00
Plats: Upplev multisal, plan 4

Bild: Umeå kommun

Bild: Irma Sohlman

Alla våra
arrangemang har fri entré!
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Fotoutställning: Nära
25 oktober - 18 november

Under året har Umeås seniorer 
fotograferat på temat nära. En 
jury har nu plockat ut 10 bild-
sviter som ställs ut på Väven. 
Publiken röstar fram en favorit 
som uppmärksammas på finissa-
gen den 16 november på Vävens 
5-års kalas.

Vernissage
Datum: Fredag 25 oktober
Tid: 14.00
Plats: Kommunhörnan, plan 3

K4:s historia i Umeå
Med en blandning av sanning, 
skrönor och bilder från 1908 och 
framåt berättar Per-Axel Sta-
flund om K4:s långa och färg-
starka historia i Umeå.

Datum: Onsdag 2 oktober
Tid: 14.00-15.00
Plats: Upplev multisal, plan 4

Holmön - förr och nu
Åke Sandström, mellanstadie-
lärare och fil. dr i nordiska 
språk, är väl förtrogen med den 
västerbottniska kustkulturen 
och har varit starkt engagerad i 
uppbyggandet av båtmuseet på 
Holmön. Han är författare till 
flera böcker om Holmöns äldre 
historia. 

Välkommen till en föredrag där 
Holmön – Kvarkens pärla - har 
huvudrollen.

Datum: Torsdag 17 oktober
Tid: 14.00-15.00
Plats: Upplev multisal, plan 4

Bild: Almqvist & Custer, Hälsingborg/Västerbottens museum

Alla våra
arrangemang har fri entré!

28



Öppet kontor
Öppet kontor med Kultur för seniorer är ett 
tillfälle att tycka till om verksamheten, lämna 
förslag på aktiviteter och arrangemang och få tips 
och idéer. Kom och träffa Maria Westerlund och 
Madelene Edlund och prata om kultur för senio-
rer.

Datum: Måndag 28 oktober
Tid: 10.00-15.00
Plats: Kommunhörnan, plan 3

Soppdejting för 65-plussare
Lär känna nya bekanta genom att laga mat till-
sammans! Kom till Kultur för seniorers soppdej-
ting på Väven. Vi hackar och fräser och rör om i 
grytan. Vi hinner också baka ett bröd till soppan. 
Ta mod till dig och kom!

Begränsat antal platser. Föranmälan senast 30 
oktober till maria.westerlund@umea.se

Datum: Onsdag 6 november
Tid: 11.00-14.00
Plats: Umgås matverkstad, plan 4

Workshop: Med nya perspektiv
Är du fotointresserad? Umeåfotografen Henke 
Olofsson ger två workshops där du som deltagare 
får en fotoutmaning och går in i frågor som per-
spektiv, bildkomposition och läsbarhet. 
Begränsat antal deltagare.

Föranmälan till Madelene Edlund:
madelene.edlund@umea.se

Datum: Torsdag 14 och 21 november
Tid: 13.00-14.00
Plats: Upplev multisal, plan 4

Med nya perspektiv
Umeåfotografen Henke Olofsson berättar om 
sitt liv som fotograf, visar sina bilder och talar 
om fotografi som uttrycksform. Föredraget följs 
av frågestund.

Datum: Torsdag 31 oktober
Tid: 14.00-15.00
Plats: Upplev multisal, plan 4

Bild:Pixabay.com
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Förbättra och fördjupa dina relationer
Birgitta Bernhardsson arbetar som psykolog och håller en föreläs-
ning om hur vi kan förbättra våra relationer och skapa ett gynnsamt 
klimat  - i gruppen, i föreningen, i förhållandet eller bland vänner-
na. Som deltagare får du möjlighet att undersöka vad som triggar 
igång en konflikt och dessutom tillfälle att träna dig i hur man löser 
en konflikt.

Begränsat antal platser. 
Föranmälan senast 11 november till maria.westerlund@umea.se

Datum: Tisdag 19 november
Tid: 13.00-15.00
Plats: Upplev multisal, plan 4

Surrogatbarnets 
berättelse
Av fröjd och smärta berättar om 
hur en ung piga övertalades att 
ställa upp som surrogatmor åt 
en barnlös borgarfamilj i Örn-
sköldsvik. Hennes fästman var 
en känd Umeåbo och skildring-
en bygger på de brev de skrev till 
varandra för att försöka lösa den 
livskris som de försatts i. 

Av fröjd och smärta är den 
andra delen av Margareta Bur-
mans memoarer och för henne 
också ett inlägg i dagens debatt 
om surrogatmödraskap. 

Datum: Onsdag 27 november
Tid: 14.00-15.00
Plats: Upplev multisal, plan 4

Julcafé
Tillbringa andra advent i trevlig 
miljö med stämningsfull musik. 

Datum: Söndag 8 december
Tid: 14.00
Plats: Öppna foajén, plan 1

Bild: Stockbild

Bild: Ingela Hjulfors Berg
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5.10 
UMEÅ  VÄVEN

SOPHIE 
ZELMANI

17.10 
UMEÅ, VÄVEN

26.10
UMEÅ, VÄVEN

Vi underhåller Norrland.
.sewww.

Stellas Vänner ger dig exklusiva förköpserbjudanden, rabatter och tävlingar på alla våra konserter. 
Gå med och se själv!

25.10
UMEÅ, VÄVEN



Kvinnohistoriskt museum
Kvinnohistoriskt museum öppnade 2014 och är Sveriges första kvinnohistoriska 
museum. Museet visar utställningar, erbjuder programverksamhet och är en 
mötesplats i Umeås kulturliv.

Kontakt till alla arrangemang: Gabriella Moen, gabriella.moen@umea.se, 070-699 26 61.

Schyssta killar
5 oktober–1 december 2019

Utställningar

Bild: Linea Matei

Vad är en schysst kille egentligen?
Alla förlorar på patriarkatet men om män 
förlorade mer än de vann hade de redan gjort 
revolution. Konstverk av Linea Matei.
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KvinnORKAn
En teaterföreställning om fem 
generationer kvinnors berät-
telser och strävan genom vår 
moderna historia. Om vardag 
och kraft, kvinnogöra och 
superkrafter. Om att kvinnor i 
alla tider haft behov av fredade 
rum för att stötta, hylla och lära 
sig av varandra. Med humor, 
lekfullhet och svärta reflekte-
rar Matilda Kjellmor över sitt 
sociala arv. 
I samarbete med Kultur för 
seniorer 

Torsdag 29 augusti 14.00-15.00 
och 18.00-19.00 
Plats: Kvinnohistoriskt museum

Bild: Patrick Degerman

Pressbild

100% kamp
10 november 2019–3 maj 2020 

Genus i centrum 
Kvinnohistoriskt museum och 
Umeå Centrum för Genus-
studier fortsätter succén med att 
presentera rykande färsk forsk-
ning från Genusforskarskolans 
doktorander. 
I samarbete med Umeå Centrum 
för Genusstudier

Torsdag 12 september 18.00-19.30 
Plats: Kvinnohistoriskt museum

Kamper för rättigheter är en viktig del av Sveriges 
historia som visar att samhället går att förändra. 
100% kamp – Sveriges historia 1890-2017 handlar 
om de många rättighetskampernas Sverige.
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Pridesalong
Vi bjuder in till salongshäng under Pride-veckan tillsammans med 
Umeå stadsbibliotek. Det blir utdrag ur visföreställningen Kom ut 
ikväll - En liten lesbisk show av Cajsa Färlin och läsningar av lokala 
poeter och skribenter.

I samarbete med Umeå stadsbibliotek

Torsdag 26 september 18.00-19.30
Plats: Kvinnohistoriskt museum

Utopier för framtiden 
– jämställdhet 2049
Var är Umeå om 30 år? Det sista 
samtalet i serien inom ramen 
för Umeå kommuns uppmärk-
sammande av 30 års jämställd-
hetsarbete 1989-2019. Samtalet 
blickar framåt och pratar om 
utopier för framtiden.

Torsdag 24 oktober 18.00-19.30
Plats: Kvinnohistoriskt museum

Bild: Tove-Lina Öhrn

Tips!
Poesikväll om ordets makt och 
poesins kraft.

Kvinnohistoriskt museum 
Torsdag 28/11 kl 18.00

Läs mer på sidan 22.
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DEPORTEES

CULT OF LUNA

11
OKTOBER

VÄVEN

13
DECEMBER

VÄVEN

STÖTTA FRI KULTUR, FÅ MEDLEMSPRIS & FORMA FÖRENINGENS 
VERKSAMHET - BLI MEDLEM!

MER INFO & BILJETTER PÅ

 WWW.HUMLAN.ORG



Umeå konsthall
Utställningarna i Umeå konsthall fördjupas genom samtal, visningar, föreläsningar
och workshops. Aktuell information om program hittar du på www.umea.se/konst.

SomKropp 
– till Marie och Marlene
7 september–3 november 2019
Gunilla Samberg, installation mixed media

Vernissage lördag den 7 september, klockan 13.00. Konstnären visar själv sin utställning tisdag 
den 17 september klockan 18.00 och söndag den 20 oktober klockan 13.00.
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©Natalie Sutinen/Bildupphovsrätt 2019

Timglas
23 november 2019–19 januari 2020
Natalie Sutinen, videoinstallation

Vernissage lördag den 23 november, klockan 13.00.
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Umeå konsthall erbjuder visningar, samtal, föreläsningar och workshops kring konst.
Du och din förening, arbetsplats, skolklass eller liknande är välkomna att boka. Vid sidan 
av utställningshallen har vi lokaler för olika slags aktiviteter kopplat till konst och ska-
pande. Se aktuell information om vår pedagogiska verksamhet på www.umea.se/konst.

För frågor och bokning kontakta vår konstpedagog Åsa Adolfsson via mejl: 
asa.adolfsson@umea.se eller telefon 090-16 53 74.

Visningar och pedagogisk verksamhet

Öppna lunchvisningar
– Visning av pågående utställning

Datum och tid: Torsdagar klockan 12.30–12.50 under 
utställningsperioden. Aktuella datum hittar du på 
www.umea.se/konst

Antal platser: Dropin, kostnadsfritt. Anmälan
behövs endast för grupper över 10 personer.
Lokal: Umeå konsthall, plan 3
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Aktuell utställning i Umeå konsthall
– Bokningsbar visning av pågående utställning

Datum: Finns tillgängligt tisdagar–torsdagar under 
perioden 18 september–31 oktober
Längd: 30–60 minuter
Antal platser: Minst 8 personer, kostnadsfritt
Lokal: Umeå konsthall, plan 3

Konstvisning och workshop
– Bokningsbar visning av pågående utställning och 
eget skapande

Välkommen att uppleva utställningen SomKropp 
–  till Marie och Marlene av Umeåkonstnären 
Gunilla Samberg. Vi upplever konstverken och 
inspireras till eget skapande!

Inga förkunskaper krävs

Datum: Finns tillgängligt tisdagar–torsdagar under 
perioden 18 september–31 oktober
Längd: 90–120 minuter
Antal platser: 8–15 personer, kostnadsfritt
Lokal: Umeå konsthall, plan 3

Konsten i Väven
 – Bokningsbar visning av konstverken i Väven

Datum: Finns tillgängligt tisdagar–torsdagar under 
perioden 20 augusti–28 november
Längd: 30–60 minuter
Antal platser: 8–20 personer, kostnadsfritt
Lokal: Mötesplats Kulturreceptionen, plan 3

Öppet konstarkiv
Vill du veta mer om Umeå kommuns konstsam-
ling och hur vi arbetar med den? Välkommen till 
”Öppet konstarkiv” där du kan se exempel på 
nyinköpt konst, träffa oss som jobbar med 
samlingen och andra konstintresserade!

Datum: Onsdag 9 oktober klockan 18.00–20.00
Antal platser: Dropin, kostnadsfritt
Lokal: Konstarkivet intill Umeå konsthall, plan 3

Bild: Åsa Adolfsson

Bild: Gittan Jönsson/Bildupphovsrätt 2019

39



Öppen vägg

Öppen scen
På caféscenen i Öppna foajén erbjuder Väven 
en fri scen för enskilda artister, grupper och 
föreningar som vill framföra ett musikprogram 
eller på annat sätt vill visa upp sin verksamhet. 
Konceptet kallar vi kort och gott för Öppen scen. 
Arrangemanget ska rikta sig till allmänheten 
och ha fri entré. Du bokar scenen och får låna 
vårt PA, men i övrigt står du själv för tekniken.

Är du intresserad? 
Kontakta kulturförvaltningens producent 
david.forsman@umea.se

Höstens Öppen scen-arrangemang hittar du i 
Vävens kalender.

Öppen vägg är ett utställningskoncept i Väven 
där icke yrkesverksamma konstnärer och foto-
grafer kan ställa ut sina verk. Utställningarna 
byts ut kontinuerligt och följer i stort sett Umeå 
stadsbiblioteks öppettider. 
Mer information om aktuella utställningar ser du 
på vaven.se/utstallningar.

40



Fotocredit

FILM-
FESTIVAL
26/11–1/12

UEFF.SE

Filmer som roar, 
oroar och ger nya 
perspektiv

se akutellt program på:

folketsbioumea.se



Höstens program i Väven - en sammanfattning

Hösten i Väven är sprängfylld av aktiviteter och evenemang. För att 
se det allra senaste i programmet kan du gå in på vaven.se/kalender

Augusti
Tisdag 27/10 Visning av utställningen 

Arbete Hemma

Tisdag 27/10 Förstå världen 
- Möt Radiokorrespondenterna

Torsdag 29/8 KvinnORKAn

September
Söndag 1/9 Voff

Söndag 8/9 Blues för en katt

Tisdag 10/9 Kerala - Sydindiens pärla

Tisdag 12/9 Speeddejting för 65-plussare

Torsdag 12/9 Genus i centrum

Söndag 15/9 Naturfotodagen i Norrland

Onsdag 18/9 Västerbotten läser

Söndag 22/9 Stor [stol]

Måndag 23/9 Karin Alfredsson 
- Litterära begär

Tisdag 24/9 Konstvisning och samtal

Onsdag 25/9 Panelsamtal: Umeås framtid, 
ett levande centrum?

Torsdag 26/9 Tron, smöret och kärleken

Torsdag 26/9 Pridesalong

Fredag 27/9 Messiah Hallberg 
- Scener ur ett ”äktenskap”

Lördag 28/9 Gör ett regnbågsband

Lördag 28/9 Bland drakar och dragqueens

Söndag 29/9 Perspektivbyrån 
- en interaktiv deckarlek

Söndag 29/9 Poesi med Karin Larson

Söndag 29/9 Vem är var?

Söndag 29/9 Umeå Retromarknad 2019

Oktober
Tisdag 1/10 Barnen

Onsdag 2/10 K4:s historia i Umeå

Onsdag 2/10 Bo Hejlskov 
- Lågaffektivt bemötande

Lördag 5/10 Carl Stanley - ”Född 1996”

Söndag 6/10 Mitt kalas!

Tisdag 8/10 Kent Lundholm 
- Män som spelar schack

Onsdag 9/10 Öppet konstarkiv

Onsdag 9/10 Öppet boksamtal: Testamente

Torsdag 10/10 Helheten

Fredag 11/10 Cult of Luna

Lördag 12/10 Hur blir det nu?

Lördag 12/10 Mästerbotten #3

Söndag 13/10 Sagoskåpet

Söndag 13/10 Poesi med Göran Lauri

Måndag 14/10 Tomas Lappalainen - Cosa Nostra, 
Camorran och Ndranghetan

Måndag 14/10 Karin Boye - Drabbad av livet

Tisdag 15/10 Gregarious
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Med reservation för ändringar

Onsdag 16/10 Gregarious

Torsdag 17/10 Holmön - förr och nu

Torsdag 17/10 Sophie Zelmani - Sunrise Tour

Fredag 18/10 Stefan Sundström -  
Domedagspredikan

Söndag 20/10 Stort, smått och mittemellan

Söndag 20/10 Poesi med Tahere Shami Tehrani

Söndag 20/10 En kväll med Hasse & Tage

Tisdag 23/10 Konstvisning och samtal

Torsdag 24/10 Utopier för framtiden

Fredag 25/10 Vernissage av 
fotoutställningen Nära

Fredag 25/10 Nära Andreas Weise

Lördag 26/10 Hurula

Söndag 27/10 Lo Kauppi - Två vita dvärgar

Måndag 28/10 Öppet kontor 
- Kultur för seniorer

Tisdag 29/10 Dina ord!

Torsdag 31/10 Med nya perspektiv

November
Lördag 2/11 Statement Tour 2019

Tisdag 5/11 Johannes Hansen Live: 
Open Session

Onsdag 6/11 Soppdejting för 65-plussare

Onsdag 6/11 Öppet boksamtal: Små eldar 
överallt

Torsdag 7/11 Nina Wähä - Testamente

Fredag 8/11 Human Zoo

Lördag 9/11 Peter, Bruno & Matilda 
 - (Nästan) Unplugged

Söndag 10/11 Poesi med Owe Eliasson

Onsdag 13/11 Nakna som foster och gudar

Torsdag 14/11 Workshop: Med nya perspektiv

Fredag 15/11 Untracked Film Tour

Tisdag 19/11 Förbättra och fördjupa 
dina relationer

Tisdag 19/11 Vilka blir årets Augustprisvinnare?

Onsdag 20/11 Kristina Kappelins Italien

Torsdag 21/11 Workshop: Med nya perspektiv

Torsdag 21/11 Premiär: Medicinarspexet

Tisdag 26/11 Premiär: Umeå Europeiska 
Filmfestival

Onsdag 27/11 Surrogatbarnens berättelse

Torsdag 28/11 Poesikväll om ordets makt och 
poesins kraft 

December
Söndag 1/12 Vatten

Onsdag 4/12 Öppet boksamtal: Bomullsängeln

Söndag 8/12 Julcafé

Måndag 9/12 Herman Lindqvist 
- 1000 år av krig och kärlek

Tisdag 10/12 De oroliga

Onsdag 11/12 De oroliga

Fredag 13/12 Deportees
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Följ oss!
www.vaven.se/nyhetsbrev

      programivaven 

      Program i Väven

Storgatan 46A, Umeå


