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Väven är ett hus där du som besökare kan uppleva saker. Du kan 
låna böcker på stadsbiblioteket, du kan äta en bit god mat, kolla 
in en utställning, lyssna på musik eller ett författarsamtal, se på 
teater, gå på bio, ta en fika med en vän eller bara strosa omkring.

Väven är också ett hus där du kan engagera dig. Du kan hyra  
en lokal för din förening, du kan uppträda med ditt band, du kan 
hålla en kurs, en skrivarverkstad eller arrangera en  festival. 
Du kan samarbeta med andra eller varför inte använda vår 
 matverkstad till en matlagningskurs.

Väven är ett hus för dig – för dig som vill uppleva, för dig som 
vill delta, för dig som vill engagera.

I dina händer håller du vårens program – fyllt med det som vi 
själva har förberett. Och precis som alla kulturhus är det svårt 
att planera allt i minsta detalj. Därför får du inte glömma att 
titta in under våren för att se vad som är på gång just då!

Välkommen till Väven!



Kliv in i böckernas 
fantastiska värld

Den 17 mars är det äntligen dags för Barnens Littfest att förtrolla 
Väven. Vi fyller huset med spännande och kreativa aktiviteter för 

stora och små. Kom och lyssna när författare läser högt ur sina 
egna böcker, se illustratörer in action, delta med liv och lust i våra 

workshops, samtal och pysselverkstäder. 

Välkommen till en magisk litteraturfestival  
för barn i alla åldrar.

På Barnens Littfest deltar bland andra:
Författarna bakom succén Handbok för superhjältar, 
Elias och Agnes Våhlund.
Ylva Hällen med fantasyserien Ylvania.
Linda Bondestam, Uje Brandelius, Clara Dackenberg 
och många fler.

Barnens Littfest är helt kostnadsfritt. En del programpunkter kräver en kostnadsfri biljett 
som finns att hämta i Kulturreceptionen på plan 3. Håll utkik på vaven.se/barnenslittfest för 
information om biljettsläpp och fullständigt program.
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Basim Jamal
Fredag 24 maj, kl 19.00 
Vävenscenen, plan 1

Från Fine Arts Institute i Mosul till Väven i Umeå. 
Vi  presenterar stolt  Umeås  fristadsgäst, Basim 
 Jamal.  Tillsammans med  musiker från  Sverige, 
Norge och  Tyskland äntrar han  Väven scenen den 
24 maj, för en hel kväll med allt från  klassisk 
musik och pop till jazz och  irakisk folkmusik.

Förköp i Vävens kultur reception  
och på Tickster.com

Bild: Leif Mårtensson



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 du läsa mer om  
de arrangemang i Väven som allmänheten kan ta del av under våren.

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.

Högläsningsgodis  
och fika för familjer

Vill du läsa högt för dina barn? Har ni svårt 
att hitta nya bra böcker? Välkommen till vår 
högläsningsklubb för familjer med barn mellan 
8 och 12 år! Vi bjuder på fika och boktips och 
berättar mer om hög läsningsklubben. 
 
Läs mer: www.minabibliotek.se/ 
stadsbibblans-högläsningsklubb

Datum: Lördag 2 februari
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn 8–12 år och deras familjer 

Föranmälan till sara.johansson@umea.se   
senast 18 januari. Fri entré.

Mille och den stora stormen
Monica Ring och Anna Jakobsson

En musikteater för stora och små, med och av 
Anna Jakobsson och Monica Ring. När stormen 
blåser iväg med Milles hus ger hon sig iväg för 
att leta efter en ny plats att bo på. Hon hittar 
många dörrar men ingen vill släppa in henne.

”Mille och den stora stormen” är en före-
ställning med teater och sång, efter en bok  
med samma titel, av författaren Lena Arro 
och illustrerad av Sara Gimbergsson. Det 
är en  föreställning om rädsla, saknad och 
 utanförskap, men också om nyfikenhet, glädje 
och att till slut hitta sin plats i världen.

Datum: Söndag 10 februari
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: 4–8 år
Längd: Ca 35 min

Gratisbiljetter hämtas från onsdag 6 februari.

Bild: Umeå stadsbibliotek

Bild: Monica Ring och Anna Jakobsson

Gra
tis

 fö
r a

lla
!

Fri  
entré!

Fri  
entré!
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Flocken
AKDANS

En dansföreställning med Akdans som ställer frågor om 
 människan som flockdjur.

En dansant föreställning full av känslor. I miljontals år har 
 gruppen varit viktig för att vi människor ska kunna överleva.  
Vad gör vi för att passa in i flocken? Vem bestämmer vilka  
roller vi ska ha? Finns det skillnader mellan djurens och 
 människornas sätt att vara med varandra?

Datum: Söndag 3 februari
Tid: 14.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Målgrupp: 5–9 år
Längd: ca 50 minuter inklusive workshop 

Gratisbiljetter hämtas från onsdag 30 januari.

Vem är var?
Ögonblicksteatern

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. Ögonblicks teatern 
ger VEM ÄR VAR? utifrån 
 Stina Wirséns bok med 
 samma namn. Med hjälp av 
enkel  vardagsrekvisita vill vi 
locka till skapande och lek. 
 Berättelsen inbjuder också  
till funderingar kring hem  
och familj.

En berättarföreställning  
för barn 3–5 år i samarbete 
med Kulturcentrum för barn 
och unga.

Datum: Söndag 17 februari
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4 
Målgrupp: 3–5 år
Längd: ca 35 minuter

Gratisbiljetter hämtas från 
onsdag 13 februari.

Bild: Johan Gunséus

Bild: Mikael Ståhl Fri  
entré!

Fri  
entré!
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Biejvve bájttá – Solen skiner
Elin Teilus

I en magisk musikteater får barnen möta 
 samerna och deras land Sápmi.

Välkommen in i kåtan där vi tillsammans  
går på upptäcktsfärd med hjälp av sagans  
värld i landet där solen skiner på natten.  
När elden brinner får vi träffa renen Biello, 
 renskötaren Nils-Henrik och Elsa som stod 
barfota i kallkällan. 

Skatan och Haren kommer också på besök  
och vi lär oss att jojka. Kom med!

Biejjvve bájttá – Solen skiner är en  interaktiv 
 föreställning där barnen får möjlighet att ta 

del av vårt ursprungsfolk. Vi lär oss  några 
 lule samiska ord, jojkar och upplever den 
 samiska kulturen. 

Föreställningen vill också förmedla den djupa, 
respektfulla relationen med naturen och allt 
levande som den samiska traditionen bär.

Datum: Söndag 3 mars
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: 3–6 år
Längd: 35 minuter

Gratisbiljetter hämtas från onsdag 27 februari.

Bild: Zita Marias Fri  
entré!

8



Skade den glade
Teater Oland

Fantasifull och fysisk berättarteater som binder ihop samisk 
 historia och kultur med fornnordisk mytologi. Med hjälp av 
dockor, olika karaktärer och genom att på barns vis glida mellan 
olika fiktioner och verkligheter berättar skidgudinnan Skade 
om samiska kvinnor som utmärkt sig i historien. Det som binder 
ihop dessa kvinnor genom århundradena är att de åkte från 
Lappland till södra Sverige – på skidor.

Datum: Söndag 10 mars
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: från 5 år
Längd: 35 minuter

Gratisbiljetter hämtas  från onsdag 6 mars.

Rocka socka 

Den 23 mars är det rocka socka-dag i Väven. Då rockar bibblan 
sockan av dig med bland annat sagoläsning, sångstund och 
 skapande. Rock the sock`n roll.

Datum: Lördag 23 mars
Tid: 11.00–15.00
Lokal: Umeå stadsbibliotek, plan 4
Målgrupp: För alla som rockar

Bild: Silje Helene Farstad

Bild: Frida Allberg

Mitt kalas!
Skuggteatern

Välkommen 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. 

Mitt kalas är en föreställning 
som hyllar festligheterna och 
den fria fantasin. Föreställ-
ningen djupdyker ner i dagen 
som så många barn längtar 
till under hela året. Ens eget 
födelsedagskalas. Barnen får 
gärna komma utklädda till 
föreställningen i sina egna ut-
klädningskläder och delta i ett 
interaktivt maskerad kalas. 

Datum: Söndag 31 mars
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: 3–5 år
Längd: 60 minuter

Gratisbiljetter hämtas från 
onsdag 27 mars.

Fri  
entré!

Fri  
entré!

Fri  
entré!
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B
ild: Jonas Jörneberg

Fri  
entré!

Kommissarie Gordon
Teater Pero

En teaterföreställning för hela 
familjen, lämplig för barn från  
4 år. Efter en bok av Ulf Nilsson.

En kärleksfull berättelse om 
den sömnige och frusna  paddan, 
kommissarie Gordon, och hans 
pigga assistent,  musen  Paddy. 
Kommissarie Gordon är en 
 livsnjutare och har en alldeles 
egen vision:

– I den bästa av världar händer 
just ingenting. Där finns inga 

 tjuvar och inga fängelser.  
Då kan polisen äntligen ta sig  
en kopp te och äta en vaniljkaka 
i lugn och ro framför kaminen … 

Datum: Söndag 12 maj 
Tid: 14.00  
Lokal: Vävenscenen, plan 1
Målgrupp: 4–9 år 
Längd: 50 minuter

Gratisbiljetter hämtas 
från torsdag 2 maj.

10



Bild/Illustratör: Stina Wirsén

Vem är på teater?
Ögonblicksteatern

Ögonblicksteatern ger Vem är på teater? en 
föreställning utifrån Stina Wirséns böcker. 

I den här föreställningen möter vi vännerna 
Katt, Nalle, Fågel och Nallegris. Dom bygger 
en teater. Men mycket kommer att hända innan 
den står klar. Någon kommer att blöda, någon 
kommer att dö. Gult är fult säger kompisarna till 
Katten. Men Fågel håller inte med. – Gult är fint.

Om att leva och vara i livets alla stunder. Ibland 
är det viktigt att njuta av chokladbollar, ibland 
att fundera över döden.

Datum: Söndag 26 maj
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: 3–5 år
Längd: ca 35 minuter

Fri  
entré!

Gratisbiljetter hämtas från onsdag 22 maj.
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Bebisramsor 

Roliga ramsor och baby-
bokprat för de små. Kom och 
ramsa med oss och lyssna på 
de bästa pekböckerna! För 
bebisar från 6 månader upp  
till 12 månader.

Datum: Torsdagar 7 feb–25 apr
Tid: 13.30–13.50
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn 6–12 månader

B
ild: U

m
eå stadsbibliotek

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.

Bild: Anna Sandström

Svenska med baby 

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

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

Welcome to “Svenska med baby"
At the weekly meetings you can meet other parents from 
 different parts of the city and from different parts of the world. 
We talk about different themes, sing and do other things together 
with our children. There is no charge and you need not apply  
in advance. 
 
Datum: Onsdagar 13 feb–8 maj
Tid: 10.00–11.30
Lokal: Skapa formverkstad, plan 4
Målgrupp: Barn 0–2 år

Sagoklubben 

Välkommen till Sagorummet 
och upplev härliga bilderböcker 
och magiska sagor. En gång  
i månaden uppmärksammar  
vi det mångspråkiga Umeå och 
har tvåspråkiga sagostunder, 
i samarbete med Kompetens-
centrum för flerspråkighet. 

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

Fri  
entré!

Fri  
entré!

Fri  
entré!

Gra
tis

 fö
r a

lla
!
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Bild: Fredrik Larsson

Bild: Anders Magnusson

Bild: Shutterstock.comBild: Christer Edeholt

Öppen formverkstad 

På fredagseftermiddagar 
kan du skapa tillsammans 
med våra pedagoger i vår 
 fantastiska formverkstad,  
med nya teman varje månad. 
Det kostar ingenting att vara 
med och du behöver inte 
 anmäla dig i förväg. Skapar-
sugna i alla åldrar är välkomna.

Fredagar
Tid: 13.00–15.00
Lokal: Skapa formverkstad,  
plan 4
Målgrupp: Barn i alla åldrar

Sångstund  
för barn 

Kom och sjung tillsammans med oss.  
Varje fredag kan ni lyssna och sjunga med  
i barnvisor under ledning av Jesper Salander.

Fredagar 
Tid: 15.00–15.30
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn från 2 år

Ung fredag 

Ung fredag riktar sig till 
ungdomar 13 år eller äldre. 
Det händer olika saker varje 
gång, men det bjuds alltid på 
fika. Ung fredag kan vara i 
olika  lokaler i Väven. Gå till 
ungdoms hörnan på plan 4, så 
blir du hänvisad till rätt ställe.

Sista fredagen varje månad
Tid: 15.00–17.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Målgrupp: Unga 13 år och uppåt

Sagor på arabiska 

Sagor på arabiska för barn med 
arabiska som modersmål. Vi 
träffas och läser sagor, ritar och 
fikar tillsammans. Alla hjälps 
åt att förbereda fika. Om du 
är intresserad kontakta oss på 
073-552 03 10,  070-699 25 20  
eller eva.gouriye@umea.se

Lördagar 26 jan, 9, 23 feb,  
9, 23 mar, 6, 27 apr, 11, 25 maj
Tid: 13.30–15.45
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn 6–12 år

Mini vän i Umeå 

Mini vän i Umeå håller i en studiecirkel om 
barns rättigheter, barnsomsorg, barns behov, 
att leva tillsammans, att växa upp i Sverige och 
med tonåringar i familj. Här kan man  träffas 
och umgås med andra barn och föräldrar och 
kanske fortsätta, bidra med egna  erfarenheter, 
stötta någon, diskutera föräldra skap, prata om 
barnens behov osv. Ett program för familjer 
med barn och tonåringar, både  ny anlända  
och svenskar.

Varannan söndag: 27 jan, 10, 24 feb, 10, 24 mar,  
8, 28 apr samt 12, 26 maj
Tid: 13.30–15.30
Lokal: Skapa formverkstad och  
Umgås matverkstad, plan 4
Målgrupp: Familjer med barn

Fri  
entré!

Fri  
entré!

Fri  
entré!

Fri  
entré!
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Vecka 16 – påsklov,  
ett äggstra roligt lov 

Under påsklovet kommer vi på 
tisdagen ha temat super hjältar 
kl 13–16 på plan 4. Det blir ska-
pande, frågesport,  tävlingar, 
högläsningar och en massa 
annat kul för dig som önskar 
att du var en super hjälte. Kom 
gärna utklädd som din favorit-
superhjälte! På onsdagen  spelar 
vi spel och på torsdagen blir 
det kärring pyssel. Kom gärna 
utklädd. Glad Påsk!

Datum: Tisdag 16 april–torsdag 
18 april
Tid: 14.00
Lokal: Umeå stadsbibliotek, 
plan 4
Målgrupp: 0–100 år

Sagoberättarstund med 
Máddja och Garrjja

Máddja och Garrjja berättar 
sagor på lulesamiska och 
svenska. Sagorna som vi 
 berättar har vi hört hemifrån 
och några sagor är nyskrivna. 
Vi kommer att ta dig med på 
en resa in i sagornas värld och 
in i vår samiska kultur.

Máddja ja Garrjja subtasstibá 
subtsasav julevsámegiellaj ja 
ruohágiellaj. Subtsasa majt 
måj mujttalip , lip gullám 
sijdán ja nagin subttsasa le ådos 
tjáledum. Mij lájddep dijáv 
subtsasa væraldij, ja vuosedip 
mijá kultuvrav.

Datum: Fredag 8 mars
Tid: 10.00–10.45
Lokal: Sagorummet, plan 4

Vecka 10 – sportlov  
och samisk vecka

Som vanligt blir det sportlov 
och samisk vecka på biblio-
teken. Spana in alla roliga 
böcker och spännande saker 
som sker på Väven! Lovveckan 
är fylld med massor av skoj för 
barn i alla åldrar, stora som 
små. Under veckan kommer 
det bland annat bli minislöjd, 
pussel- och spelverkstad, tips-
runda, pyssel och sagoberät-
tande med mera.

Datum: 4–10 mars
Tid: 14.00
Umeå stadsbibliotek, plan 4
Målgrupp: 0–100 år

Lov på Väven
Skolloven är givetvis ett perfekt tillfälle för alla lediga att besöka 
Väven och Umeå stadsbibliotek. Pyssel, sagor, spel och läsning i en 
härlig blandning.

Bild: Annelill Mickelsson Vallin

Minislöjd / Bures 
 boahtin mánáidduodjái

Välkommen till minislöjd. 
Kom till vår  skaparverkstad 
och  ”minislöjda” med 
 Karolina och Angelina.

Datum: Onsdag 6 mars
Tid: 12.00–15.00
Lokal: Skapa formverkstad,  
plan 4
Målgrupp: Sportlovslediga  
med familj

Gra
tis

 fö
r a

lla
!
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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. 

Språkcafé på tisdagar

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

Språkcaféet på Umeå stads-
bibliotek i Väven är en mötes-
plats där nya och etablerade 
svenskar kan träffas under 
lättsamma former. Alla är 
 välkomna, både unga och äld-
re, både 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 för-
väg, det är bara att komma.

Har du frågor?
Ring eller skicka ett mejl till 
Eva Gouriye på Umeå stads-
bibliotek. Telefonnummer 
073-552 03 10 eller mejl till: 
eva.gouriye@umea.se

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

Stickcafé

Välkommen att handarbeta 
tillsammans med andra, om-
given av inspirerande böcker 
i Gör-det själv. Glöm stress 
och alla måsten varannan 
tisdag, jämna veckor utom 
valborgsmässoafton, klockan 
18.00–20.00. Start 22 januari 
och avslutning 14 maj.

Umeå stadsbibliotek sam-
arbetar med ABF och hoppas 
kunna erbjuda workshops med 

Bild: Kasia Bialasiewicz/Bigstock

handarbetstema. Tid för dessa 
meddelas senare.

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

Datum: 22/1, 5/2, 19/2, 5/3, 
19/3, 2/4, 16/4, 14/5
Tid: 18.00
Lokal: Gör-det-själv, plan 2
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Litteratur
Från Augustprisvinnare till årsdagsfirande, vårens litteratursamtal omfamnar  
en hel rad olika ämnen, stort som smått. Kom in och förkovra dig du med, här finns 
något för alla!

Afrikansk  skönlitteratur

Nyfiken på afrikansk skön litteratur? Biblioteka-
rie Maria Forssén har studerat litteraturen 
på den stora kontinenten och rest omkring   i 
Zimbabwe och mött flera spännande  författare. 
Nu bjuder hon in till en träff om afrikansk 
 litteratur. Fakta och boktips utlovas. Fri entré.

Datum: Onsdag 23 januari
Tid: 18.30
Lokal: Ordet, plan 3

Julia blir Julian  
– ett samtal om könsdysfori

Vad är ett kön? Vad innebär det att vara pojke 
respektive flicka? Vad händer när en vill byta 
kön? Välkommen till ett samtal om könsdysfori, 
känslan av att vara född i fel kön, boken Julia 
finns inte samt en visning av filmen Ta av mig.

Medverkande: Eva Salqvist, författare till 
ungdomsboken Julia finns inte. Jana Bringlöv 
Ekspong, manusförfattare och skådespelare 
samt Camilla Ernstsson, moderator och barn-
endokrinsjuksköterska vid Västerbottens  
läns landsting. Fri entré.

Datum: Onsdag 13 februari
Tid: 18.00
Lokal: Upplev multisal,  
plan 4

Bild: Cato Lein

Sara-dagen 2019

Kära Sara-vän! Varmt välkommen att  
fira den tolfte  Sara-dagen, i år med temat  
”Sara som talare”.

För mer information om programmet håll utkik 
på www.vaven.se eller www.saralidman.se

Datum: Lördag 6 april
Tid: 13.00
Lokal: Öppna foajén, plan 1

Bild: Rasmus West och Atelje Sandro
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Boksamtal
För dig som tycker om att prata om böcker med andra läsare. Bibliotekarie Maria 
Forssén håller i tre öppna samtal under våren. Läs boken före samtalet. Välkommen!

Till minne av en villkorslös 
kärlek av Jonas Gardell
Datum: Onsdag 27 mars
Tid: 18.30
Lokal: Ordet, plan 3

Hustrun av Meg Wolitzer
Datum: Onsdag 27 februari
Tid: 18.30
Lokal: Ordet, plan 3

Jag for ner till bror  
av Karin Smirnoff
Datum: Onsdag 30 januari
Tid: 18.30
Lokal: Ordet, plan 3

Svälten – hungeråren 
som formade Sverige

Först kom kylan. Sedan 
 värmen och torkan. Två år i rad 
slog  skörden fel. Folk dog. Till 
en början barn och  åldringar. 
Därefter även de starka. 
Missväxten 1867–69 är en av 
de värsta natur katastroferna 
i Sveriges historia, och dess 
effekter förstärktes av politiska 
felbeslut och misstag. Genom 
enskilda människor berättar 
Magnus Västerbro i Svälten en 
skakande  historia om ett av-
lägset Sverige, men samtidigt 
ett som var här alldeles nyss. 
 Boken är tilldelad Augustpriset 
som Årets bästa fackbok 2018.

Datum: Söndag 17 februari
Tid: 14.00
Lokal: Vävenscenen
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Poesi på Väven
Poesi, lyrik, skaldekonst, kärt barn har många namn. Denna uråldriga konstform går 
än idag rakt in i hjärtat hos sina åhörare, eller som Jila Mossaed sa ”Poesi är som en 
hjärnattack!”. Kom och upplev poesi på Väven i vår.

Ingela Wall

Ingela Wall, född 1975 från 
Sandviken, arbetar som 
musei pedagog på Väste r-
bottens museum men har även 
uppträtt som estradpoet i 18 år. 
Hennes texter varvas gärna 
med humor och ordlekar för 
att uttrycka de vardagliga och 
samhällskritiska fenomen vi 
människor förhåller oss till. 
Poesi eller stand up? Varken 
eller, eller både och?

Datum: Söndag 20 januari
Tid: 14.00
Lokal: Ordet, plan 3 

Erik Vernersson

Erik Vernersson är född och uppvuxen på Umedalen i Umeå, där 
han idag, efter en tid i Uppsala och Stockholm, åter är  bosatt. Hans 
debutdiktsamling, Kroppsspråk, döda utkom för ett år sedan och 
möttes av uppskattande – men också förbryllade –  recensioner. 
Där framhävdes särskilt det otidsenliga och, som en recensent ut-
tryckte sig: Vernerssons ”förunderliga avstånd till Biskops-Arnö”. 

Datum: Söndag 27 januari
Tid: 14.00
Lokal: Ordet, plan 3 

Jan Danielsson 
Rönnog Seaberg Umeå / 
Atlanta t o r
Jan Danielsson från Mingus 
bok- och skivbutik i Umeå, 
 berättar om författaren 
 Rönnog Seaberg och  läser 
 hennes dikter. Rönnog 
 Seaberg växte upp i Umeå men 
flyttade i unga år till USA.

Datum: Söndag 10 februari
Tid: 14.00
Lokal: Ordet, plan 3

Bild: Ingela Wall

B
ild: Erik Sjöström

Bild: Gun Isaksson

Fri  
entré!

Fri  
entré!

Fri  
entré!
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Josefin Olsson

Estradpoeten Josefin Olsson 
skriver  karaktärsutforskande 
dikter på rim. Hon är  uppvuxen 
i Umeå och har en master-
examen i genusvetenskap.

Datum: Söndag 24 februari
Tid: 14.00
Lokal: Ordet, plan 3

Dina ord

En kväll för och med ord  
i alla deras former och uttryck 
för alla i alla åldrar. Det som 
framförs på scen ska vara 
 skrivet av den/de som står  
på scen och det får vara max  
5 minuter långt. 

För anmälan och mer infor-
mation, kontakta Madelene 
Edlund, kulturkonsulent: 
 madelene.edlund@umea.se 

Datum: Torsdag 28 mars 
Tid: 18.00
Lokal: Öppna Foajén

Faiza Issa Aden Farah

Faiza Farah är 31 år, uppvuxen i Göteborg med föräldrar från 
Somalia och Kenya. Hon en ensamstående mor som pluggar 
sociologi vid Umeå Universitet. Hon är också mycket engagerad 
i samhället, både ideellt och politiskt. Poesi i spoken word-form 
om identitet och mellanförskap.

Datum: Söndag 10 mars 
Tid: 14.00
Lokal: Ordet, plan 3

B
ild: Jennifer Söderlund

Fri  
entré!

Fri  
entré!

Fri  
entré!

Bild: Shaima Abdullahi

Världspoesidagen

Vi firar världspoesidagens 20-årsjubileum med äldre  
och nyare poesifavoriter. En poetisk fristad mitt i arbetsveckan. 
Världspoesidagen inrättades 1999 av UNESCO med syftet att 
uppmuntra till att läsa, skriva, undervisa och publicera poesi. 

Datum: Torsdag 21 mars 
Tid: 12.30
Lokal: Ordet, plan 3

Fri  
entré!
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Jila Mossaed och Yukiko Duke

”Jag tvingades lämna mitt land på grund av 
 orden och nu, i det nya landet har jag blivit 
invald i Akademien tack vare orden.”

Jila Mossaed var och är en erkänd poet i Iran 
vars ord tvingade henne till landsflykt. Vid  
38 års ålder kom hon till Sverige och började 
erövra det svenska språket. Rosad för sin  
lyrik och med mängder av fina litterära 
 utmärkelser har hennes ord tagit henne  
ända in i Svenska Akademien. 

Yukiko Duke, kulturjournalist, författare och 
översättare, har växt upp med två språk och 
två kulturer, japanskan och svenskan. Något 

Bild: Eva Bergström och Peter Cederling

hon säger skapade ett egendomligt  existensiellt 
glapp av att både höra till och inte, samt en 
 nyfikenhet att förstå andra kulturer.

Välkommen till ett spännande samtal om poesi, 
identitet och tillhörighet.

Biljetter köps via Tickster.com samt 
 Kulturreceptionen, plan 3, Väven.

Datum: Söndag 3 mars
Tid: 15.00
Lokal: Vävenscenen
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B
ild: Pressbild 

Bob Hansson –  
Kan vi vara snälla nu  
för sen dör vi faktiskt

Bob Hansson, en av Sveriges mest älskade  
poeter, kommer till Umeå och  Vävenscenen  
med sin inspirational-stand-up-föreställning 
om lattevispar och konsten att älska livet. Med 
avstamp i nya boken Tankar för dagen – manual 
för ett snällare liv, besvarar han eventuellt några 
av livets stora frågor. Varför pratade Darwin så 
mycket om kärlek? Varför är lattevispar farliga? 
Och varför heter så många tandläkare Dennis?

Det och mycket mer, i en föreställning då allt kan  
gå fel i en värld som gör just det, men ändå  lyckas 
vara obegripligt vacker flera gånger om dagen.

Biljetter köps via Tickster.com samt  
 Kulturreceptionen, plan 3, Väven.

Datum: Fredag 29 mars 
Tid: 19.00
Lokal: Vävenscenen
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Sammanfattning av vårprogrammet i Väven
Våren i Väven är sprängfylld av spännande aktiviteter och evenemang.  
För fullständigt program kan du gå in på vaven.se/kalender

Januari
Onsdag 12/1 Öppen vägg: This is Ume av  
 Primaskolans elever

Söndag 20/1 Poesisöndag: Ingela Wall

Onsdag 23/1 Afrikansk skönlitteratur

Söndag 27/1 Poesisöndag: Erik Vernersson

Tisdag 29/1 Speeddejting för 65-plussare

Onsdag 30/1 Öppet boksamtal: Jag for ner till bror

Onsdag 30/1 Öppen vägg: Kultur i sikte  
 av Carola Wiklund

Februari
Fredag 2/2 Högläsningsgodis och fika  
 för familjer

Lördag 3/2 Flocken med AKDANS

Söndag 3/2 Öppen scen: Musikkryss Live  
 med Blåsljud

Torsdag 7/2 Förvandlingen

Lördag 9/2 Vernissage Umeå konsthall:  
 Anthodites

Söndag 10/2 Mille och den stora stormen

Söndag 10/2 Poesisöndag: Jan Danielsson

Söndag 10/2 Öppen scen: Argentinsk tango!  
 Prova på och Tangocafé med  
 Tango Norteño

Onsdag 13/2 Julia blir Julian – ett samtal  
 om könsdysfori

Torsdag 14/2 Spring Uje Spring Solo

Fredag 15/2 Kultur + senior = sant

Söndag 17/2 Svälten – Hungersåren som  
 formade Sverige

Söndag 17/2 Vem är var?

Söndag 17/2 Öppen scen: Prova på bugg och  
 foxtrot med Umeå Socialdansförening

Tisdag 19/2 Öppen scen: Umeå musikskola

Onsdag 20/2 Öppen vägg: Akrylmålningar  
 av Chrille Apelqvist

Onsdag 20/2 Väckarklocka

Torsdag 21/2 Louise Hoffsten

Torsdag 21/2 Samtalsinstitutet på  
 Kvinnohistoriskt mueseum

Lördag 23/2 Fiskelördag

Söndag 24/2 Poesisöndag: Josefin Olsson

Söndag 24/2 Öppen scen: Balboa Café

Onsdag 27/2 Öppet boksamtal: Hustrun

Mars
Fredag 1/3 Jag är en annan nu

Söndag 3/3 Biejvve bájttá

Söndag 3/3 Jila Mossaed och Yukiko Duke

Onsdag 6/3 Välkommen till minislöjd /  
 Bures boathin mánáidduodjái

Onsdag 6/3 Kåldolmar och kalsipper

Torsdag 7/3 Cirkel av aska

Torsdag 7/3 Synen på sex från 1700-tal  
 till 1900-tal

Fredag 8/3 Sagoberättarstund med  
 Máddja och Garjja

Lördag 9/3 24 timmar svart kvinna

Söndag 10/3 Skade den glade

22



Söndag 10/3 Poesisöndag: Faiza Issa Aden Farah

Söndag 10/3 Öppen scen: The Dark Sonnets  
 med Anders Behndig och LLEO

Onsdag 13/3 Är Umeå en vacker stad?

Onsdag 13/3 Öppen vägg: Midgårdsskolans elever

Söndag 17/3 Barnens Littfest

Torsdag 21/3 Världspoesidagen

Torsdag 21/3 Konstvisning och workshop  
 – Kultur för seniorer

Torsdag 21/3 Föregångerskan

Lördag 23/3 Rocka sockorna

Söndag 24/3 Öppen scen: Lager på lager av  
 schlager med kören Voices of Joy

Onsdag 27/3 Öppet boksamtal:  
 Till minne av en villkorslös kärlek

Onsdag 27/3 Sällskaprummet

Torsdag 28/3 Ohörda röster

Torsdag 28/3 Dina ord

Fredag 29/3 Bob Hansson

Lördag 30/3 Silvana Imam

Söndag 31/3 Mitt kalas!

Söndag 31/3 Öppen scen: Renhornen

April
Onsdag 3/4 Öppen vägg: Islossning  
 av Broderiakademin

Torsdag 4/4 Feminism i maktens rum?

Fredag 5/4 Seinabo Sey

Lördag 6/4 Sara-dagen

Lördag 6/4 Peter Apelgren: Improvajsing  
 – en stund av glädje

Söndag 7/4 Öppen scen: V A Big Band

Tisdag 9/4 Öppen scen: Umeå musikskola

Onsdag 24/4 Konstvisning och workshop  
 – Kultur för seniorer

Onsdag 24/4 Öppen vägg: Fotografier av  
 Rickard Ingman

Torsdag 25/4 Samtalsinstitutet på  
 Kvinnohistoriskt museum

Fredag 26/4 Rock and Roll Music  
 – Kultur för seniorer

Lördag 27/4 Under [är jag] bar

Söndag 28/4 Utställning Petra Hultman på  
 Kvinnohistoriskt museum

Söndag 28/4 Öppen scen: G(r)ubbe Allstars

Maj
Söndag 5/5 Öppen scen: Bleckblåsensemblen  
 med Eva Henriksson

Tisdag 7/5 Märgben

Söndag 12/5 Kommissarie Gordon

Tisdag 14/5 Öppen scen: Umeå musikskola

Onsdag 15/5 Öppen vägg: Akrylmålningar  
 av Elina Ghotbzadeh

Torsdag 16/5 Nationalparken

Tisdag 19/5 Ruth´s orkester. Swing med mycket  
 sväng och kärlek till musiken.

Tisdag 24/5 Soppdejting för 65-plussare

Fredag 24/5 Basim Jamal

Lördag 25/5 Utställningsstart för Kod  
 på Kvinnohistoriskt museum

Söndag 26/5 Vem är på teater?

Tisdag 28/5 Vernissage Umeå konsthall: Förlöst

Söndag 26/5 Öppen scen: Per och pojkarna

Juni
Onsdag 5/6 Öppen vägg: Genom eld och vatten  
 av Eva Hedkvist och Monika Rudehäll

Måndag 10/6 100 nyanser av grönt

Med reservation för ändringar.
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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. För fullständigt 
program och information om det som sker utanför Väven, se www.umea.se/senior.

Speeddejting  
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 
 intressen och slår dig sedan 
ner runt ett bord med lika-
sinnade.  Kanske  hittar du 
någon att gå med på fotboll 
eller teater. Eller så hittar du 
sällskap till den där sköna 
promenaden. Vi bjuder på fika. 
Ta mod till dig och kom!

Ingen föranmälan krävs

Datum: Tisdag 29 januari
Tid: 13.00
Lokal: Upplev Multisal, plan 4

Kultur + senior = sant

Välkommen till en inspirerande fredag i kulturens tecken.  
Du möter bland andra en samhällsplanerare som pratar om 
Umeå om 10 år, en vision ur ett seniorperspektiv. Det blir 
 magdans, inspirerande rock- och danstips och föreställningen 
”Jag går nog snart” med Tantteatern. Givetvis ges också tillfälle 
till mingel med nya och okända ansikten och en trevlig fika.

Biljett: 25 kronor (i biljettpriset ingår fika) köps i Kultur receptionen, 
Väven, plan 3.

Varmt välkomna! 

Datum: Fredag 15 februari
Tid: 13.00–16.00
Lokal: Vävenscenen, plan 1

Fri  
entré!

Bild: Kasia Bialasiewicz, Bigstock
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Fiskelördag

Att fiska för nöjes skull, kan 
det vara något? Kanske får 
du svaret på frågan när vi 
har laddat med fiskekunniga 
entusiaster i huset. Medverkar 
gör bland andra Erik  Spade, 
 fiskerikonsulent, Daniel 
Holmqvist, Vindelälvens 
fiskeråd, Lo Persson, forskare 
vid SLU, Sveriges största fiske-
podcast Fiskekompisen med 
Johan Malm, Fredrik Löwgren 
och Johanna ”Pirayan” 
Malm Sandberg, föreningen 
 Fjällorna för alla fiskeintres-
serade tjejer med Natali Luna 
Sundkvist. Redskapsbutiker 
med flera tipsar och demon-
strerar. I Matverkstaden ren-
sas och filéas den fina fisken.

Datum: Lördag 23 februari
Tid: 11.00–16.00
Lokal: Väven

Är Umeå en  
vacker stad?

Umeå är en ung stad och har 
sedan 50-talet vuxit snabbt, 
delvis tack vare demokratiskt 
och rationellt beslutsfattande. 

Ibland har också folkopinionen 
blivit verkligt engagerad. 

Rolf Hugoson statsvetare 
lotsar oss bakåt i tiden och 
undrar bland annat om det alls 
är möjligt att bestämma sig för 
att bygga en vacker stad.

Datum: Onsdag 13 mars
Tid: 18.30
Lokal: Upplev Multisal, plan 4

Ohörda röster

En berättarföreställning av 
och med konstnären Gunilla 
Samberg som vill skapa balans 
genom att lyfta fram kvinnors 
berättelser om liv och arbete 
på Norrbyskär. Med perfor-
mance och poesi gestaltas 
underordning och förtryck  
i mönstersamhället.

Begränsat antal platser

Datum: Torsdag 28 mars
Tid: 14.00
Lokal: Kvinnohistoriskt museum, 
plan 4

Konstvisning  
och workshop

Välkomna att uppleva Berlin- 
baserade konstnären Emil 
Holmers monumentalt stora 
målningar i utställningen 
 Anthodites! Vi inspireras av 
konstverken för att  själva 
 skapa i konstateljén och 
 dricker kaffe tillsammans.  
Att ge plats för slumpen har 
varit centralt i konstnärens 
 arbetsprocess under de 
 senaste åren. I dessa verk 
har konstnären arbetat med 
 slipmaskin,  kopiator, screen-
tryck och färg.

Anmälan till: (begränsat antal 
platser) Konstpedagog  
Åsa Adolfsson,  
asa.adolfsson@umea.se.

Datum: Torsdag 21 mars och 
onsdag 24 april
Tid: 14.00
Lokal: Umeå Konsthall, plan 3

Bild: Erik Spade

Bild: Julia Samberg

Bild: Erik Holmer Anthodite, beskuren.

Fri  
entré!

Fri  
entré!
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Rock and Roll Music

En musik- och danskväll i rockens & soulens tecken. En kväll för 
dig som minns 60- och 70-talslåtar som California Sun, Ticket to 
ride och Son of a Preacher Man … En kväll med flera band på scen 
och The Echo som huvudnummer. Här finns ett stort dansgolv 
och baren är öppen, alltså ett riktigt härligt party. 

Biljett: 60 kronor, köps i Kulturreceptionen, Väven, plan 3 

Datum: Fredag 26 april
Tid: 19.30–01.00
Lokal: Vävenscenen, plan 1

Soppdejting för 
65-plussare

Lär känna nya bekanta genom 
att laga mat tillsammans! 
Kom till Kultur för seniorers 
 soppdejting 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 5 maj till 
maria.westerlund@umea.se

Datum: Tisdag 14 maj
Tid: 12.00–14.00
Lokal: Umgås Matverkstad,  
plan 4

100 nyanser av grönt

En kväll med inspiration och 
råd om odling och trädgård. 
Visningar av Årstidernas park 
och Rådhusparken. Umeå 
trädgårdssällskap ordnar en 
stor växtmarknad utanför 
Väven vid älven med försälj-
ning av egenproducerat och 
närodlat. Detaljerat program 
kommer mot slutet av våren.

Datum: Måndag 10 juni
Tid: 17.00–20.00
Lokal: Öppna Foajén, plan 1

Bild: Pixabay

Bild: Anders Magnusson

Fri  
entré!
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Filmer som roar, 
oroar och ger nya 

perspektiv

folketsbioumea.se
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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.

Utställningar våren 2019

 

Petra Hultman
28 april–22 september 2019

Petra Hultman, Beckers konstnärsstipendiat 2018, gör en 
 djupdykning i hemmafruideal och hushållsnära tjänster på 
 Kvinnohistoriskt museum. Med stora visuella videoverk och 
 stillsamma kommentarer ur Svenskt husmoders lexikon  synas 
det dolda och tunga arbete som görs i hemmet. I fokus är 
 relationen mellan tid, arbete och värde, historiskt och idag.

Petra Hultman
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Kod
25 maj–13 oktober 2019

Konstnären Kristina Müntzing har i utställningen Kod under-
sökt det hemliga språk, Mee-Mawing, som utvecklades av 
kvinnor som arbetade i Lancashires textilfabriker i  England 
under 1900-talet. Språket användes för att kommunicera genom 
det höga oväsendet från maskinerna. Genom mimning, dans 
och  läsande på läppar höll kvinnorna arbetsrelaterade samtal, 
vardagligt småprat och politiska diskussioner som hölls hemliga 
för förmännen. 

I utställningen Kod på Kvinnohistoriskt  museum visas konstverk 
där bilder ur textil industrins historia har strimlats sönder och 
vävts samman till nya mönster. Utställningen ingår i ett längre 
konstnärligt forskningsprojekt som undersöker kommunikation 
och hemliga språk genom referenser till textilindustrins  historia 
och framväxten av socialistiska rörelser.  

Visningar

På lördagar klockan 12.00 
erbjuder vi gratis visningar 
av våra utställningar. Under 
våren kan du gå en visning i ut-
ställningen K.A.O.S. –  Kvinnor, 
Aktivism och Organisering 
av Samhällen 1789–1914. 
 Utställningen visas fram till  
28 april, 2019.
 

30 år av jämställdhets-
arbete i Umeå

Samtalen är en del av Umeå 
kommuns uppmärksammande 
av 30 års jämställdhetsarbete 
1989–2019.

Feministisk organisering  
i Umeå under 30 år
Torsdag 24 januari 18.00–19.10
Plats: Kvinnohistoriskt  museum
 
Hur har feministisk aktivism 
och organisering sett ut  
i Umeå, med fokus från 1989 
och framåt? Vad är sig likt,  
vad har förändrats?  Samtal 
mellan aktiva från flera 
 år tionden i Umeå.
  
Feminism i maktens rum? 
Torsdag 4 april 18.00–19.10
Plats: Kvinnohistoriskt  museum

Samtal med nuvarande 
och tidigare politiker från 
kommun fullmäktiges 
 jämställdhetsutskott i Umeå. 
Vad har jämställdhetspolitiken 
under 30 år gett och vad har 
den betytt för de lokalpolitiska 
jämställdhetsfrågorna?

Kod
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Samtalsinstitutet på 
 Kvinnohistoriskt museum

Torsdag 21 februari och 25 april 
18.00–19.30
Plats: Kvinnohistoriskt museum
 
Samtalsinstitutet är ett initiativ 
av författaren Pernilla Glaser  
för att lyfta det reflekterande 
sam talets betydelse för samhälls-
utveckling och demokrati. 
Hösten 2018 var det premiär på 
Kvinnohistoriskt museum och 
under våren  fortsätter samtalen 
om viktiga frågor i vår tid med 
spännande gäster som har olika 
erfarenheter och bakgrunder. 
Håll utkik efter mer information 
på hemsidan och Facebook!
 
I samarbete med Samtalsinstitutet, 
en del av Rise Interactive The Pink, 
Research Institutes of Sweden.

Synen på sex från 
 1700-tal till 1900-tal

Torsdag 7 mars 18.00–19.00
Plats: Kvinnohistoriskt museum

Sexologen Suzann Larsdotter tar 
med oss på en resa i sexualitetens 
historia och synen på sex från 
slutet av 1700-talet till början av 
1900-talet.   
 
Suzann Larsdotter är sexolog, 
arbetar som sexualupplysare 
på RFSU  och medverkar bland 
annat regelbundet i tidningen 
Metro.
 
I samarbete med RFSU Umeå.

Teater: Föregångerskan

Torsdag 21 mars 18.30–19.20
Plats: Kvinnohistoriskt museum
 
Hur var det i den brinnande kampen för  kvinnors rösträtt? 
En rolig och fartfylld  föreställning om fysikern och rösträtts-
kämpen Gulli Petrini. Med Catherine Westling.
 
I samarbete med Umeå Teaterförening.  
Biljett via www.biljettcentrum.com

Föregångerskan 

Bild: Lina Alriksson
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REGI:
MIA SKÄRINGER

BILJETTER: Kahlo.se/hampusnessvold

En föreställning
av och med
Hampus Nessvold

23 mars • VÄVEN, UMEÅ



Umeå konsthall  
Utställningar våren 2019
Utställningarna i Umeå konsthall fördjupas genom konstnärssamtal, visningar, 
 föreläsningar och workshops. Aktuell information om program hittar du på  
www.umea.se/konst

Anthodites

9 februari–12 maj Emil Holmer
Måleri

Vernissage lördag den 9 februari, klockan 13.00. 
Lunchvisningar torsdagar klockan 12.30–12.50.

©Emil Holmer
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Förlöst

28 maj–17 augusti Alexandra A. Ellis 
Fotografi

Vernissage tisdag den 28 maj, klockan 18.00. 
Utställningen är öppen från klockan 17.00.

©Alexandra A. Ellis
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BILJETTER: Biljettcentrum.com, 
090-13 31 80, 0771-47 70 70 & Kulturreceptionen/Väven.

För mer info: umeateaterforening.se
 

UMEÅ TEATERFÖRENING        FYLLER VÄVENS SCENER

FÖRVANDLINGEN 
7 FEBRUARI
Hisnande iscensättning av 
en  Kafkas surrealistiska mardröm

SPRING UJE SPRING SOLO 
14 FEBRUARI
Uje Brandelius är tillbaka 
med  tokhyllade Spring, Uje, spring
– som monolog

VÄCKARKLOCKA 
20 FEBRUARI
Ett storslaget 100 årsjubileum 
av den kvinnliga rösträtten.

JAG ÄR EN ANNAN NU 
1 MARS
Ann Petrén och Frida Westerdahl 
i mor- och dotterdrama.

CIRKELAV ASKA
7 MARS
Vem äger jorden? Cirkel av aska 
visar de moraliska dilemman 
som människan står inför i dag.

KÅLDOLMAR 
OCH KALSIPPER
6 MARS
Nationalteaterns klassiska 
rockmusikal för hela familjen  
om vikten att göra motstånd.

34



BILJETTER: Biljettcentrum.com, 
090-13 31 80, 0771-47 70 70 & Kulturreceptionen/Väven.

För mer info: umeateaterforening.se
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– EN DEL AV RIKSTEATERN

UMEÅ TEATERFÖRENING        FYLLER VÄVENS SCENER

24 TIMMAR    
SVART KVINNA 
9 MARS
Fyra vänner och en natt som 
ställer vänskapen på prov. 

FÖREGÅNGERSKAN 
21 MARS Kvinnohistoriskt museum

100 år av kvinnlig rösträtt.  
Föregångerskan visade vägen 
– nu gäller det att förvalta arvet.

SÄLLSKAPSRUMMET 
27 MARS
Komedi om den sista dagen 
i Sigrid Dunckers liv.

MÄRGBEN
7 MAJ
»Varför känner jag mig samisk? 
Och varför ger det mig trygghet 
och en tillhörighet?« 
– Simone Grøtte, koreograf Märgben

NATIONALPARKEN 
16 MAJ
Lockrop och lovsång från gänget 
bakom succéshowen Fäboland.

UNDER [ÄR JAG] BAR 
27 APRIL
Glömda ängsmarker kartläggs
i en bejublad teaterföreställning 
om vaginan. 
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Visningar och pedagogisk verksamhet
Umeå konsthall erbjuder kostnadsfria gruppvisningar, samtal och workshops kring 
konst. Här kan du se programmet för våren 2019 som du och din förening, arbetsplats, 
skolklass eller liknande kan boka. Det går också bra att komma med egna förslag 
och önskemål. Vi har vid sidan av utställningshallen tillgång till salar för workshops, 
samtal och föreläsningar.

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

Bild: Åsa Adolfsson

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 

Längd: 20 minuter
Antal platser: Dropin. Anmälan behövs endast  
för grupper över 15 personer.
Lokal: Umeå konsthall, plan 3
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Aktuell utställning i Umeå konsthall
– Bokningsbar visning av pågående utställning

Datum: Finns tillgängligt vardagar under perioden 
18 februari–12 juni
Längd: 30–60 minuter
Antal platser: Minst 6 personer
Lokal: Umeå konsthall, plan 3

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

Välkommen att uppleva Berlin-baserade konst-
nären Emil Holmers monumentala målningar 
i utställningen Anthodites! Vi inspireras av 
konstverken och skapar själva i konstateljén. 

Inga förkunskaper krävs.

Datum: Finns tillgängligt vardagar under  
perioden 18 februari–9 maj
Längd: 90–120 minuter
Antal platser: 6–12 personer
Lokal: Umeå konsthall, plan 3

Konsten i Väven
– Bokningsbar visning av konstverken i Väven

Datum: Finns tillgängligt vardagar under perioden 
14 januari–5 juni
Längd: 30–60 minuter
Antal platser: Minst 6 personer
Lokal: Mötesplats Kulturreceptionen, plan 3

Konstens politiska möjligheter
– Bokningsbar visning och samtal

Konst har ofta använts för att uttrycka åsikter 
om det samhälle vi lever i. Ibland direkt  uttalat 
och ibland mer subtilt. Utifrån exempel i konst-
förrådet och utställda verk i Väven samtalar vi 
om hur konsten har använts, och kan användas, 
för att på olika sätt kommentera, hylla eller 
kritisera samhället. 

Datum: Finns tillgängligt vardagar  
under perioden 14 januari–5 juni
Längd: 60 minuter
Antal platser: 6–25 personer
Lokal: Mötesplats Kulturreceptionen, plan 3v

Bild: Åsa Adolfsson
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Öppen vägg
Öppen vägg är ett utställningskoncept på plan 4 i Väven där icke yrkesverksamma 
 konstnärer och fotografer kan ställa ut sina verk. Utställningarna byts ut kontinuer-
ligt och utställaren ansvarar själv för hängning och nedtagning. Mer information om 
aktuella  utställningar ser du på vaven.se/utstallningar

12–27/1 This is Ume, utställning av Primaskolans elever  
 i gruppen Bild och form.

30/1–17/2 Kultur i sikte, blandteknik, Carola Wiklund.

20/2–10/3 Akrylmålningar av Chrille Apelqvist. 

13–31/3 Utställning av elever från årskurs 3 på  
 Estetik och Media, Midgårdsskolan.

3–21/4 Islossning, fria broderier med Nålsögat,  
 Broderiakademin. 

24/4–12/5  Fotografier, bilder från 80- och 90-talet  
 av Rickard Ingman. 

15/5–2/6 Akrylmålningar av Elina Ghotbzadeh.

5–23/6  Genom eld och vatten, hantverk och akryl,  
 Eva Hedkvist och Monika Rudehäll. 
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This is Ume, Primaskolan

G
enom

 eld och vatten, Eva H
edkvist och M
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udehäll

Kultur i sikte, Carola Wiklund
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Öppen scen
På caféscenen i Öppna foajén på plan 1 erbjuder Väven en fri scen för 
enskilda artister, grupper och föreningar som vill framföra ett musik-
program eller i annan form visa upp sin verksamhet. Arrangemanget 
ska vara öppet för allmänheten och ha fri entré. Du bokar scenen och 
får låna Vävens PA, en enkel mixer och trådade mikrofoner.

Söndag 3/2 Musikkryss Live med Blåsljud.

Söndag 10/2 Argentinsk tango, prova på och Tangocafé  
 med Tango Norteño. 

Söndag 17/2  Dansa med Umeå socialdansförening som lär ut  
 grunderna i Bugg och Foxtrot.

Tisdag 19/2 Umeå Musikskola. Konsert med Musikskolans elever.

Söndag 24/2 Balboa Café. Följ med på resan till 1930-talet och  
 dansa Balboa till härlig swing-musik.

Söndag 10/3 The Dark Sonnets med Anders Behndig och LLEO.

Söndag 24/3 Lager på lager av Schlager. Favoriter om  
 vänskap och kärlek med kören Voices of Joy.

Söndag 31/3 Renhornen. Fika till musik av det klassiska storbandet.

Söndag 7/4  V A Big Band. Stilfull storbandsmusik. 

Tisdag 9/4 Umeå Musikskola. Konsert med Musikskolans elever.

Söndag 28/4 G(r)ubbe Allstars

Söndag 5/5 Umeå bleckblåsensemble. Fika till härlig brassmusik. 

Tisdag 14/5 Umeå Musikskola. Konsert med Musikskolans elever. 

Söndag 19/5 Ruth´s orkester. Swing med mycket sväng och  
 kärlek till musiken.

Söndag 26/5 Per och pojkarna
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Biljetter via Tickster.com

30 MARS 
UMEÅ 
Väven

#FREDAGSTORGET
AW med DJ, sista fredagen varje månad 16-19



Följ oss!
www.vaven.se/nyhetsbrev

 programivaven

 Program i Väven


