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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 våren.

Alla barnarrangemang är gratis. Platsbiljett kan behövas eftersom utrymmet är
begränsat. Gratisbiljetterna hämtas eller bokas i Vävens kulturreception onsdag 
samma vecka som föreställningen äger rum.
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Min egen lilla liten
Tantteatern

Av och med Karin Larson efter en bok av Ulf Stark 
och Linda Bondestam. En ensam grå Varelse bor 
i en grotta och längtar efter någon att ta hand om. 
En dag ramlar en liten gnista in i hennes liv.

Datum: Söndag 9 februari 
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn från 4 år
Längd: 35 minuter

Gratisbiljett hämtas/bokas från onsdag 5 februari

Bild: Carola Hedmark
Fri

entré!

Monster Konster
Dockteater Månstjärna

Handlingen utspelar sig i den levande naturen. 
Huvudpersonen är ett barn som har två mammor. 
En retsticka till huvudfoting och ett snällt mons-
ter finns med. Ett av träden i skogen mår inte 
bra och doktorn tillkallas. När ingenting hjälper 
måste det till monster-konster för att trädet ska få 
leva som det vill, utan begränsningar.

Datum: Söndag 16 februari 
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn från 3 år
Längd: 35 minuter

Gratisbiljett hämtas/bokas från onsdag 12 februari

Bild: Sara Lindquist
Fri

entré!
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Midvintersaga
Nordcirkus

Om vinter och kyla, om is och 
om snö. Om skillnaden mellan 
att leva och dö. Om minnen, 
om drömmar, om en lång mörk 
natt. Om sökandet efter en vär-
defull skatt.

En spännande saga som handlar 
om det vilda landet högt upp i 
norr där solen inte syns på flera 
flera veckor.

En genusbearbetad saga som 
bygger på Zacharias Toelius 
berättelse om Sampo Lappelill. 
Sagan berättas med hjälp av 
cirkus, jojk, sång och musik.

Datum: Söndag 1 mars 
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn från 3 år
Längd: 35 minuter

Gratisbiljett hämtas/bokas från 
onsdag 26 februari

Bild: Albert Rösch
Fri

entré!

Akta dig Betty
Profilteatern

NY BERÄTTARFÖRESTÄLLNING FÖR DE MINSTA!

Kalle Gunnarsson ska bli morfar till pyttelilla och underbara barn-
barnet Betty. Han är så glad att han vill klättra upp i ett högt träd 
och ropa ut sin lycka. Han vill stå på händer och slå volter eller be-
stiga höga berg. Allt det där vill han - men inget av det där kommer 
han att göra. Han kommer inte ens att cykla lite fort på sin cykel. 
Man kan ju tappa balansen, snubbla, falla, bryta, vricka, stuka och 
sätta i halsen! Allt det där har Kalle lärt sig eftersom han levt ett 
långt och innehållsrikt liv.

Men Betty, hon har inte levt ett långt liv alls. Hon vet ju ingenting. 
Hur ska hon lyckas akta sig för hårda bilar, höga träd, hiskeliga 
stup, hala isfläckar, vassa saxar och padd-nackar? Morfar Kalle 
beslutar sig för att ingen tid finns att förlora. Han måste omedelbart 
utbilda sig i allt som kan gå på tok i barnens värld. Han tar sin docka 
Betty med sig och beger sig till barnens värld.

Akta dig, Betty är en interaktiv teaterföreställning för små barn om 
allt spännande som borde undvikas. Och hur en livrädd morfar får 
lära sig att även en docka kan ha en egen vilja och att barn kan klara 
av en hel del på egen hand.

Datum: Söndag 8 mars 
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn 4-6 år
Längd: 30 minuter

Gratisbiljett hämtas/bokas från onsdag 4 mars

Bild: Profilteatern

Fri
entré!
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Skrubiluttan å Skrubilej
Marianne Maans och Désirée Saarela-Portin

Trollen Skrubiluttan å Skrubilej kommer till Umeå för att spela musik för barn 
och barnlika. Familjekonserten innehåller musik från trollens nysläppta skiva ”På 
nya äventyr”. Du får höra låtar som berättar om trollens vardag i deras hemland 
Fantásien. Det bjuds på roliga, rytmiska och stämningsfulla låtar som bland annat 
handlar om vänskap och olika känslor. Ta gärna med ett rytminstrument om du har, 
så spelar vi tillsammans. 

Konserten riktar sig särskilt till barn från 3 år, men passar för alla åldrar.
Skrubiluttan Å Skubilej består av Marianne Maans och Désirée Saarela-Portin som 
båda är professionella folkmusiker från Finland. Deras instrument är sång, fiol, 
gitarr, mandolin med mera.

Datum: Söndag 22 mars 
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn från 3 år
Längd: 45 minuter

Gratisbiljett hämtas/bokas från onsdag 18 mars

Bild: Anders Portin
Fri

entré!
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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 tillslut få krypa upp i en varm famn. Voff!
Alla barn, oavsett ålder, har rätt till egna kul-
turupplevelser. I Voff! får bäbisar och små barn 
tillsammans med sina föräldrar ett lekfullt möte 
med teater.

Datum: Söndag 5 april 
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn 0-2 år
Längd: 30 minuter

Gratisbiljett hämtas/bokas från onsdag 1 april

Bild: Madelene Edlund
Fri

entré!

Den fula ankungen
Lule Stassteater

När ankmammans sista ägg kläcks kommer det ut 
en stor, grå unge. Han liknar inte de andra duniga 
ankungarna. De andra ankorna nyper honom 
eftersom han ser annorlunda ut, och hönorna 
retas med honom. Han rymmer ut genom stängs-
let, och när han ser de vackra svanarna flyga över 
hösthimlen önskar han att han vore lika vacker.
Den fula ankungen är en föreställning om att 
passa in, om drömmen om att förvandlas, om vad 
som döljer sig under ytan.

En gestaltad sagoföreställning med tillhörande 
workshop om mobbing och identitet.

Datum: Söndag 19 april 
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn 3-6 år
Längd: 40 minuter

Gratisbiljett hämtas/bokas från onsdag 15 april

Bild: Johanna Valikainen
Fri

entré!
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Återkommande och annat smått
Du som gärna planerar dina barnaktiviteter i förväg behöver inte ha stenkoll i kalendern. 
Varje veckoslut hittar du nämligen alltid något på schemat för de yngre. Alltid gratis.

Bebisramsor
Vi ramsar och läser för de små. 
Roliga ramsor och babybokprat 
med efterhängsmys för de allra 
minsta. 

Datum: Torsdagar 6 feb-30 apr
Tid: 13.30-13.50
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn 6-12 månader

Sagoklubben
Alla - stora som små - kan ta 
del av en sagostund på Umeå 
stadsbibliotek. Kom och upplev 
bilderböckernas värld tillsam-
mans med andra.

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

Fri
entré!
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Bild:  Surolle

Öppen formverkstad
Yihoo! Det är fredag och då 
kan du skapa tillsammans med 
våra pedagoger i vår  fantastis-
ka formverkstad. Drop-in hela 
eftermiddagen för skaparsugna 
i alla åldrar.

Datum: Fredagar 17 jan-31 maj
Tid: 13.30-15.00
Lokal: Skapa formverkstad, plan 4
Målgrupp: Barn i alla åldrar

Sångstund
Lyssna på, eller sjung med i våra 
mest kända barnvisor tillsam-
mans med Jesper Salander. 
Han spelar och sjunger i sago- 
rummet på fredagarna. 

Datum: Fredagar 10 jan-29 maj
Tid: 15.00-15.30
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn från 2 år

Bild: Anders Magnusson
Fri

entré!
Fri

entré!

Bild: Marcus Barbosa Ferreira
Fri

entré!

Bild: Fredrik Larsson
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Fri
entré!

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 29 mars och 
söndag 26 april
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn från 4 år

Gratisbiljett hämtas/bokas från 
onsdag 25 mars respektive 22 april

Bild: Anna Ökvist

Regnbågsfamiljernas 
dag
Den 3 maj firas regnbågsfamil-
jernas dag över hela världen. 
Det är självklart något som vi på 
Umeå stadsbibliotek vill vara en 
del av. Kom och fira med oss!

Datum: Söndag 3 maj
Lokal: Barn- och ungdomsavdel-
ningen, plan 4
Målgrupp: Barn och vuxna i alla 
åldrar

Fri
entré!

Fri
entré!

Fri
entré!

Sagoyoga
Följ med på Sagoyoga där bar-
nen både får röra på sig och här-
mas under sagans gång. Passar 
såväl blyga som spralliga barn!

Datum: Söndag 26 januari
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn 3-5 år

Gratisbiljett hämtas/bokas från 
onsdag 22 januari

Rocka sockorna
Vi uppmärksammar Downs 
syndrom-dagen genom att 
rocka sockorna.
Bland annat blir det sago- och 
sångstund med tecken i vårt 
sagorum, sockpyssel och fika.

Datum: Lördag 21 mars 
Tid: 12.00-15.00
Lokal: Barn- och ungdomsavdel-
ningen, plan 4
Målgrupp: Barn och vuxna i alla 
åldrar
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Roligt på loven!
Under vårens två skollov laddar Umeå stadsbibliotek som vanligt upp med olika 
aktiviteter för alla lovlediga. Här ser du vårens teman. Mer detaljerad information dyker 
upp i evenemangskalendern på vaven.se när det börjar närma sig!

Påsklovet
Vecka 16 - tema cirkus

Under påsklovet är temat 
Cirkus. Japp! Du läste rätt! Det 
blir röda näsor och glittrande 
jonglörer för hela slanten. Bland 
annat genomförs en härlig 
maskeradtorsdag den 16 april. 
Det blir även cirkuspyssel, frå-
gesport, tävlingar och en massa 
annat roligt under hela veckan. 

Datum: Vecka 16 (14-17 april) 
Lokal: Barn- och ungdomsavdel-
ningen, plan 4
Målgrupp: Barn 5-12 år

Sportlovet
Vecka 10 - tema samiska & ordet

Sportlovet kommer att genom-
syras av samiska och ordet som 
teman. 
Poetry slam-workshop, broderi- 
verkstad, minislöjd med jojk, 
sagostund på umesamiska, 
skapa med ord och annat kul.
Datum: Vecka 10 (2-6 mars) 
Lokal: Barn- och ungdomsavdel-
ningen, plan 4
Målgrupp: Barn och ungdomar från 
5-15 år
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FÖR  barnens BÄSTA
från tjat och skärmbråk till samarbete

EN FÖRELÄSNING OM:

Petra Krantz Lindgren & Mattias Ribbing

VÄVENSCENEN, 18 MARS
BILJETTER VIA TICKSTER.COM

• Relationsstärkande  
 kommunikation
• Skärmar och  
 barnhjärnan

• Hållbar  
 konfliktlösning
• Lek smart – främja  
 utveckling och samarbete



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

Christer Themptander
Upp&Nervända Världen, fotocollage
8 februari–10 maj 2020

Vernissage lördag den 8 februari klockan 13.00.
Lunchvisningar torsdagar klockan 12.30-12.50. Kostnadsfritt, ingen anmälan. Se aktuella datum 
på www.umea.se/konst
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Victoria Andersson
Textil
30 maj–16 augusti 2020

Vernissage lördag den 30 maj klockan 13.00.
Lunchvisningar torsdagar klockan 12.30-12.50. Kostnadsfritt, ingen anmälan. Se aktuella datum på 
www.umea.se/konst.

©Victoria Andersson/Bildupphovsrätt 2020
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Umeå kommuns konstenhet erbjuder både öppna och bokningsbara visningar, samtal, före-
läsningar och workshops kring konst. Du och din grupp, förening eller liknande är välkomna 
att boka! Vid sidan av utställningshallen finns lokaler för olika slags aktiviteter kopplade 
till konst och skapande. Aktuell information om vår pedagogiska verksamhet hittar du på 
www.umea.se/konst.
För frågor och bokning kontakta konstpedagog Åsa Adolfsson via mejl: 
asa.adolfsson@umea.se eller telefon 090-16 53 74.

Visningar och pedagogisk verksamhet

Konstvisning på
Rådhustorget

Är du nyfiken på det nya konst-
verket på torget? Varför heter 
verket Listen och vem är konst-
nären Camilla Akraka? Öppen 
lunchvisning med konstpeda-
gog. Kostnadsfritt.

Datum och tid: Tisdagar 5 och 
19 maj och 2 juni kl.12.30-12.50. 
Inställt vid dåligt väder. Håll dig 
uppdaterad på www.umea.se/
konst.
Plats: Samling vid konstverket 
Listen på Rådhustorget, Umeå

Camilla Akraka, Listen 2019, Bild: Fredrik Larsson
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Visning av aktuell utställning
– Bokningsbar visning

Datum: Går att boka tisdagar till torsdagar under 
perioden 18 februari–11 juni
Längd: Bokade visningar, 30–60 minuter. Se även 
öppna lunchvisningar (drop-in) under respektive 
utställning
Antal platser: Minst 8 personer
Lokal: Umeå konsthall, plan 3

Upp&Nervända Världen
– Bokningsbar visning och eget skapande

Välkommen in i den Upp&Nervända Världen som 
också är titeln på Christer Themptanders utställ-
ning med fotocollage! Titta, samtala och låt dig 
inspireras till eget skapande. Inga förkunskaper 
krävs.

Datum: Går att boka på tisdagar–torsdagar under 
perioden 18 februari–7 maj
Längd: 90–120 minuter
Antal platser: 8–15 personer
Lokal: Umeå konsthall, plan 3

Öppet konstarkiv
Vill du veta mer om Umeå kommuns konstsam-
ling och hur vi arbetar med den? Välkommen till 
konstarkivet där du kan se exempel på nyinköpt 
konst, träffa oss som jobbar med samlingen och 
andra konstintresserade! Kostnadsfritt, ingen 
anmälan (drop-in).

Datum: Onsdag 22 april, klockan 18.00–20.00
Lokal: Konstarkivet intill Umeå konsthall, plan 3

©Christer Themptander/Bildupphovsrätt 2020Bild: Moa Krestesen, Åsa Adolfsson

Konsten i Väven
– Bokningsbar visning av konstverken i Väven

Datum: Går att boka tisdagar till torsdagar under 
perioden 21 januari–11 juni
Längd: 40–60 minuter
Antal platser: 8–20 personer
Lokal: Mötesplats Kulturreceptionen, plan 3
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100% kamp
9 november 2019–29 augusti 2020

Kamper för rättigheter är en 
viktig del av Sveriges historia 
som visar att samhället går att 
förändra. Utställningen 100% 
kamp – Sveriges historia 1890-
2017 handlar om de många 
rättighetskampernas Sverige.

Säg det med en norm
Andy Folkesson dyker ner i 
normkritikens ordförråd, med 
både historiska tillbakablickar 
och nutidsspaningar.

Datum: Torsdag 13 februari 
Tid: 18.00-19.00 

Fler program under våren hittar 
du på www.kvinnohistoriskt.se

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.

Rösträtt för kvinnor 
– en utställning baserad på Sara Telemans bok med samma namn
7 mars–14 november 2020

2021 är det hundra år sedan kvinnor fick rösta till Sveriges riksdag. 
Sara Teleman bjuder oss på jordnära och humoristiska porträtt av 
personer som kämpat för kvinnors rösträtt i Sverige och världen. 
Några som gjort det möjligt för kvinnor idag att rösta till riksdagen.

Bild: Sara Teleman
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Medicinsk forskning för alla.  
Vi bjuder på kunskapen och fikat!

Välkommen till Kafé Fika, Väven plan 1,  
eller på webben: live.umu.se/fika

25 JANUARI 13.00 OCH 14.00
Annika Rydberg: Ärftlig svimning – ovanligt vanligt i norr
Christer Malm: Elitsatsning för barnen – eller föräldrarna?
Thomas Brännström: Klumpar av protein en orsak till ALS

Thomas Sandström: Luften vi andas – nanopartiklar och farligt syre

22 FEBRUARI 12.00 OCH 13.00
Anders Sjöstedt: Harpest – den moderna tidens pest

Andreas Josefsson: Prostatacancer – ska den alltid behandlas?
Britt-Marie Lindgren: Dom förstår inte, jag skär mig för att överleva  

– om självskadebeteende

28 MARS 13.00 OCH 14.00
Fredrik Öhberg: Säger dina kroppsrörelser något om din hälsa?

Mari Norgren: Tillsammans för ett friskare Norrland
Charlotte Häger: Koll på kroppen – minskar rörelsekontroll  

smärta och skador?

25 APRIL 13.00 OCH 14.00
Per Stål: Träning i rymden ger ny kunskap om muskler

Maria Sandström: Hjärntumörer – stor utmaning i känsligt organ
Arkan Sayed-Noor: Nytt liv med ny kula



Bokveckan i Väven
9-15 mars, sju dagar sprängfyllda av kärleken till litteratur och allt som hör därtill. 
Veckan då hela Umeå blomstrar av möten, samtal, workshops, festivaler, boksläpp och 
mycket mer. Givetvis hittar du en hel del av detta i Väven och på vaven.se.

Lyssna och låt tankar 
mötas
Klassisk, rofylld högläsning av 
en skönlitterär text. Vi samtalar 
sedan om det vi lyssnat på och 
låter våra tankar och reflektio-
ner mötas.

Datum: Tisdag 10 mars och 
onsdag 11 mars 
Tid: 14.00-15.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4

De allra bästa 
böckerna
Mer eller mindre kända Umeå-
bor tipsar om sina favoritböcker 
på scen. Böcker som betytt och 
betyder mycket. Ta med lunch-
mackan och anteckningsblocket 
och kom!

Datum: Tisdag 10 mars och 
onsdag 11 mars 
Tid: 12.30-13.30
Lokal: Upplev multisal, plan 4 

Boksläpp: 
Att skriva minnen
Västerbottniska livsberättelser 
och tips på hur man själv kan 
skriva sina minnen.

Deltagare från projektet ”Att 
skriva minnen” läser upp sina 
bidrag, och samtalar med 
skrivpedagog Mina Widding 
om den inre resa det innebär 
att skriva ned berättelser om 
sig själv och sina erfarenheter, 
om människor, miljöer och hur 
samhället förändrats under en 
livstid.

Datum: Måndag 9 mars 
Tid: 14.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4 

Litteraturscenen är din
Öppen scen och samtal om litte-
ratur och skrivande. 

I samarbete med Regionbibliotek 
Västerbotten och Studieförbun-
det Bilda

Datum: Onsdag 11 mars 
Tid: 18.00-21.00
Lokal: Öppna Foajén, plan 1

Fri
entré!

Fri
entré!

Fri
entré!

Fri
entré!
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Mysteriet 
Stephen King
Hans-Åke Lilja berättar om 
människan och författaren 
Stephen King - och om böckerna 
han skrivit. Vi får också Sverige-
premiär på Popsy, en så kallad 
Dollar Baby som är en kortfilm 
baserad på en av hans historier. 
På Folkets Bio visas Carrie, den 
klassiska versionen från 1976.

I samarbete med Folkets Bio, Umeå

Datum: Lördag 25 januari 
Tid: 14.00-15.30
Lokal: Upplev multisal, plan 4

Filmvisning av Carrie
Tid: Lördag 25 januari kl 16.00
Lokal: Folkets Bio, plan 4

Besökare med biljett från föreläs-
ningen får rabatterat biopris.

Bild: Conny Palmkvist

Författarmöten
Inled våren med att lära känna en sorgesam gitarrhjältes öde eller den besvärliga 
Elin Wägners. Ta del av rösterna från den lilla byn Osebol, eller en rapport från 
Afghanistan. Skräck, svenska språket och konsten att Fatta lagen rekommenderas också. 
Biljetter köps i Kulturreceptionen, plan 3, Väven eller via tickster.com

Den sorgsnaste gitarrhjälte världen skådat
Musikern, författaren och kompositören Peter Bryngelsson berät-
tar i boken Den sorgsnaste gitarrhjälte som världen skådat, den 
absurt sorgesamma dokumentärsagan om bluesmusikern Peter 
Greens väg mot musikalisk tystnad.

Peter Bryngelsson (Ragnarök, Kung Tung, Urban Turban och ett 
otal andra projekt ) varvar sanna historier med skrönor och tolkar 
Greens musik på sina märkliga stränginstrument.

Peter Green slog igenom under 1960-talet som gitarrist i John May-
all’s Bluesbreakers och grundade senare gruppen Fleetwood Mac. 
Han är upphovsman till låtar som bl. a. Black magic woman och 
Albatross. Under en period stod han på den absoluta toppen, men 
vad hände egentligen sedan?

Datum: Fredag 24 januari 
Tid: 18.30-20.00
Lokal: Vävenscenen, plan 1

Bild: Svante Larsson
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Rapport från Afghanistan
Journalisten och fotografen Bettina Bettenhausen 
har sedan 2012 rapporterat på plats i Afghanistan. 
Hon föreläser om hur det är att på egen hand bo 
och arbeta där, som svensk kvinnlig reporter. Hon 
berättar också om sina upplevelser som journalist 
och fotograf och om hur hon har skildrat mänskli-
ga öden och händelser i landet.

Datum: Onsdag 5 februari 
Tid: 18.30-19.30
Lokal: Öppna Foajén, plan 1

Bild: Ludmila Pogodina

Sara Lövestam
Grejen med det svenska språket
Språkvetaren Sara Lövestam blandar fakta och 
kuriosa om svenska språket med underhållande 
reflektioner kring grammatiken – det fantastiska 
systemet som håller ihop allt. En föreläsning för 
alla som är intresserade av språk.

Sara Lövestam är född 1980, utbildad språklärare 
och språkvetare och arbetar som författare och 
föreläsare. Hon har tidigare arbetat som sfi-lärare, 
skrivit krönikor för bland annat QX, Lärartid-
ningen och Språktidningen. Tillsammans med 
Patrik Hadenius utgör hon tv-inslaget Språk-
akuten i Nyhetsmorgon i TV4. Hon är också stän-
dig domare i radiotävlingen Lantzkampen i P1 
och har gjort flera språkprogram för tv.

Datum: Måndag 17 februari 
Tid: 18.30-19.30
Lokal: Vävenscenen, plan 1

Bild: Anna-Lena Ahlström
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Marit Kapla
2019 års Augustprisvinnare 
Dokumentärpoesi eller litterär journalistik? Med 
sin Augustprisvinnande bok Osebol har Marit 
Kapla vidgat begreppet skönlitteratur. Så här 
säger juryn i sin prismotivering:

”Med osviklig känsla och respekt skapar Marit 
Kapla ett helt universum av sitt litterära reportage 
om Osebol. Enskildas vittnesmål blir till lyriska 
sånger där olika röster varvas. Talet om platsen 
speglar både smärtsam förändring och oviss 
framtid. Glesbygdens och världens öden gestaltas 
genom livet i en värmländsk by.”
 
Osebol är en intervjubok av journalisten Marit 
Kapla. Hon har intervjuat så gott som alla av de 
cirka 40 vuxna invånare mellan 18 och 92 år som 
bor i byn nu. Deras livsberättelser ger en mång-
fasetterad bild av livet i en värmländsk by, förr, 
nu och med tankar om framtiden. Människors 
sorg, glädje, oro och humor färgar en detaljerad, 
personlig och levande gestaltning av svensk – och 
global – nutidshistoria.

Journalisten Marit Kapla är född 1970 och själv  
uppvuxen i Osebol men numera bosatt i Göte-
borg.

I samarbete med ABF

Datum: Måndag 9 mars 
Tid: 18.30-19.30
Lokal: Vävenscenen, plan 1

Bild: Trinidad Carillo

Ulrika Knutson  
Den besvärliga Elin Wägner
Journalisten och författaren Ulrika Knutson 
porträtterar Elin Wägner - och tar fasta på hennes 
mer okända sidor. Det är ett modernt porträtt som 
berör högaktuella ämnen, som sexuella trakas-
serier och miljöförstöring. Man kan inte låta bli 
att undra vad Elin Wägner hade tyckt om me 
too-uppropet och Greta Thunbergs miljö-
aktivism?

Elin Wägner utmanade sin samtid- och provoce-
rar ännu. Den unga Elin, Pennskaftet själv, var 
den rappa och välformulerade journalisten, som 
försörjde sin make, hängde på krogen och satte 
skräck i tanterna i rösträttsrörelsen. Inspirerad 
av Ellen Key stred Elin för den fria kärleken. Men 
frigjorda kvinnor på tjugotalet betalade ett högt 
pris. Den sexualiserade tidsandan och dubbel-
moralen gjorde det lätt att snubbla. Elins genera-
tion förde en livslång kamp mot sexuella trakas-
serier. Ett ämne som forskningen blundat för.

Under våren 2020 kommer Ulrika Knutsons efter-
längtade litterära comeback, Den besvärliga Elin 
Wägner.

I samarbete med Umeå Teaterförening

Datum: Onsdag 19 februari 
Tid: 18.30-19.30
Lokal: Vävenscenen, plan 1

Bild: Sören-Håkan Lind
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Fatta Lagen!
Ett samtal mellan Dona Hariri och Lina Stoltz

När blir trakasserier diskriminering? Vad är egentligen skillnaden på stöld och förskingring? Verks-
höjd, vad är det? Och upphovsrätten, hur viktig är den?

Dona Hariri är jurist och författare till boken Fatta lagen! där hon tar upp den här typen av frågor. Hon 
ser juridik som ett verktyg för inkludering, jämlikhet och jämställdhet. Med sin bok gör hon lagen 
lättillgänglig för alla.

Lina Stoltz är författare, föreläsare och utbildad lärare. Till Fatta Lagen! har hon skrivit en lärarhand-
ledning anpassad för gymnasienivå. I handledningen lyfter hon intressanta frågor som öppnar upp för 
tankar och diskussion.

Ta del av ett spännande samtal där fokus ligger på den enskilde människans rättigheter. Samtalets 
utgångspunkt är användningen av Fatta Lagen! i skolan. Varför fick boken en lärarhandledning och 
hur får vi in lagen i undervisningen?  Dona Hariri och Lina Stoltz kommer även att gå in på författares 
villkor. Hur många vet hur ett schyst avtal ser ut när de skriver på sitt första förlagsavtal? Varför är det 
viktigt att ha koll på sin upphovsrätt?

I samarbete med Läromedelsförfattarna

Datum: Tisdag 28 april 
Tid: 18.30-19.30
Lokal: Vävenscenen, plan 1

Bild: Kajsa Göransson Bild: Susanne Lindholm
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– EN DEL AV RIKSTEATERN

VÄRVET LIVEPODD 
12 MARS KL 19.00
Kristoffer Triumf gör talkshow 
av sin succépodcast och tar 
den live till Väven.

TRE SYSTRAR
24–26 MARS KL 19.00
Fem clowner klafsar in 
i det Tjechovska finrummet 
– drömmar, eldsvådor och 
ond bråd död väntar. 

FÖDDHORA 
10 MARS KL 19.00
Lo Kauppi i en brutal gestalt-
ning av matbudet som brutit 
med sitt liv som prostituerad.

1900 
3 APRIL KL 19.00
Christian Gabel skapar en 
retrofuturistisk värld där mini-
malistiska melodier och video-
projektioner möter svartvita 
filmklipp från förra århundradet. 
En audiovisuell pärla!

KROKE
19 APRIL KL 18.00
Polska Kroke har spelat  världen 
över i nära 30 år och gjort sig 
kända för att ha stöpt om den 
judiska kletzmertraditionen till 
en egen unik musikstil.

KARTAN ÖVER OSS 
25–26 APRIL KL 15.00
En existentiell hörlursvandring 
med dig själv i huvudrollen.

MYCKET MER PÅ VÄVEN

BILJETTER: Biljettcentrum.com, 090-13 31 80, 0771-47 70 70
För mer info: umeateaterforening.se

 

KLUNGAN! OCH MYCKET,

KLUNGAN – TOPPA JAGET! 
14 FEBRUARI – 21 MARS
Klungan är äntligen tillbaka! Premiär med Sven Björklund, 
Carl Englén, Mattias Fransson och Olof Wretling.

BYE BYE BROR 
15 JANUARI KL 19.00
En dokumentär teaterföreställ-
ning om kriminalitet och vägen 
därifrån.

JAG ÄR OCKSÅ EN 
FRÄMLING HÄR 
26 FEBRUARI KL 19.00
Maria Kulle guidar publiken 
genom Kurt Weills musikaliska 
värld, fullt av snåriga livsöden, 
drömmar och förhoppningar.

Ulrika Knutsson
DEN BESVÄRLIGA 
ELIN WÄGNER 
19 FEBRUARI KL 19.00
Ulrika Knutson porträtterar 
Elin Wägner, och tar fasta på 
hennes mer okända sidor. 
Ett modernt porträtt som 
berör högaktuella ämnen.
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Poesi i Väven
Välkommen till en spännande poesivår med dikt från det babyloniska Gilgamesh till 
nyskriven spoken word från Umeå. För dig som skriver själv och vill dela med dig, kom 
till vår öppna scen - Dina Ord.

Andra Anna
Andra Anna vann mycket välförtjänt SM i poetry 
slam 2019, med en röst som är helt unik för den 
svenska spoken word-scenen. Hennes poesi är en 
härlig blandning av personliga erfarenheter och 
skarp samhällssatir.  Dikterna levereras från scen 
med stor värme och humor –  Annas scennärvaro 
är helt klart något utöver det vanliga.

Datum: Söndag 9 februari 
Tid: 14.00
Lokal: Ordet, plan 3

Bild: Ada Hultberg

Nils Louis Fredriksson
Nils Louis Fredriksson är frilansskribent, bosatt 
i Umeå. Diktsamlingen Där ingen längre bor, 
som kom 2019, är hans skönlitterära debut. Det 
är en kort släkthistoria om sorg och saknad som 
utgår från byn Harrsele i södra Västerbotten. 
Boken innehåller också Den hemliga kartan, tolv 
nyskrivna dikter, som rör sig i samma miljö som 
Där ingen längre bor, men har en mer förtätad 
lyrisk karaktär. Nils Louis Fredriksson har under 
hösten 2019 gjort flera uppskattade uppläsningar 
i Umeå.

Datum: Söndag 26 januari 
Tid: 14.00
Lokal: Ordet, plan 3

Bild: Andreas Nilsson

Fri
entré!

Fri
entré!
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Gilgamesh-eposet i ord och ton
Ett av världens äldsta profana diktverk är det ba-
byloniska Gilgamesh-eposet. Det skrevs ned i kil-
skrift på lertavlor på sumeriska någon gång under 
det tredje årtusendet före vår tid. Dessa lertavlor 
har mirakulöst klarat sig fram till modern tid och 
kunnat tydas.

Hans-Ola Stenlund berättar om och framför 
delar av Gilgamesh-eposet och Marcel Mukdad 
spelar och kommenterar musikaliskt på Oud – ett 
arabiskt stränginstrument. De framför också 
modern arabisk poesi från 1900-talets Irak och 
Syrien. Hans-Ola Stenlund är skådespelare i 
Umeå. Han skriver och framför egna berättar-
föreställningar. Marcel Mukdad kom från Syri-
en till Umeå 2015. Med sig hade han sitt intresse 
för Mellanösterns folkmusikstil, rik på historia 
och med en blandning av olika kulturer. I Umeå 
startade han olika band med andra musiker från 
Västerbotten, till exempel Sammani och Ugarit. 
Marcel ser konsten och musiken som en möjlighet 
att bygga broar mellan olika kulturer.

Datum: Söndag 16 februari 
Tid: 14.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4

Bild: Jenny Vinsa

Svetlana Sandström Bojarinova
Svetlana Sandström Bojarinova, distrikts-
sköterska, fotograf, tvåbarnsmor och poet är född 
och uppvuxen i Ryssland men har bott i Umeå i 25 
år. Så här säger hon om sitt skrivande:

”Det är kärleken till människor som präglar mitt 
skrivande. Jag tror starkt på godhet, förlåtelse 
och ”compassion”. Jag tror på kärlek till allt och 
alla. Att vi kan hitta det vackra överallt. Att vi 
bör beundras mera. Leva i nuet. Dela glädje med 
varandra. Sprida glädje och kramas mera. 

Jag har insett att skriva poesi är att liksom tala 
från själen. Det behöver inte vara en bestämd 
form i skrivandet, att låta själen tala med enkla 
ord, enkla meningar, låta det flöda. Det enkla runt 
omkring oss är poesi i sig själv.”

Datum: Söndag 23 februari 
Tid: 14.00
Lokal: Ordet, plan 3

Bild: Arnfrid K. Eidesen

Fri
entré!

Fri
entré!

Bild: Anders Magnusson
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Dina ord
Öppen scen för spoken 
word och poesi
En kväll för och med ord i alla 
deras 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 informa-
tion, kontakta kulturkonsulent
Madelene Edlund via mail
madelene.edlund@umea.se

Arrangeras av Kultur för seniorer 
och Umeå stadsbibliotek

Datum: Måndag 30 mars 
Tid: 18.00-19.00
Lokal: Ordet, plan 3

Juvvá Pittja
Konstnären och författaren 
Juvva Pittja har sina rötter i 
Gällivare och i renskötseln. 
Han kommer att läsa poesi ur 
sin debutbok “duođain in dieđe 
/ vet verkligen inte”. Det blir 
poesi med inslag av spoken word. 
Juvva kommer också att läsa 
några nya texter ur kommande 
projekt.

Datum: Söndag 8 mars 
Tid: 14.00
Lokal: Ordet, plan 3

Fri
entré!

Fri
entré!

Bild: Benjamin Broberg
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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: Kostikova Natalia bigstock

Stickcafé
Glöm stress och alla måsten. 
Handarbeta, träffas och trivs 
med oss i vår, varannan tisdag 
mellan 21 januari och 28 april. 
Ta med ditt handarbete, 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 21 januari, 4 och 
18 februari, 3, 17 och 31 mars 
samt 14 och 28 april.
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, 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 inter-
net, e-tjänster, datorer, mobilte-
lefoner, surfplattor 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.

Varje pass inleds med en kort 
visning av någon digital tjänst 
som vi tror du kan ha nytta av

Datum: Måndagar 20 jan -25 maj
Tid: 14.00-16.00
Lokal: Väx, plan 3
Drop-in. 

Bild: Cosmaa, Bigstock

Bild: Rawpixel
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Matlagningscirkel
Kom och umgås, laga mat, baka och träffa nya 
bekantskaper. Alla är välkomna, både unga och 
äldre, du som är ny i Sverige och du som har bott 
här länge. Tillsammans med Vän i Umeå och 
Folkuniversitet träffas vi under 12 torsdagar hela 
våren. Sista träffen hålls på Folkuniversitetet, 
torsdag den 4 juni. 

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

Datum: Torsdagar 12, 19 och 26 mars, 2, 9, 23 och 30 
april, 7, 14, 21 och 28 maj.  
Tid: 14.00
Lokal: Umgås matverkstad, plan 4



Kultur för seniorer
Med arrangemang för alla seniorer i hela kommunen skapas förutsättningar för delaktig-
het, eget skapande och spännande kulturella möten. För fullständigt program och infor-
mation om det som sker utanför Väven, prenumerera på våra nyheter på umea.se/senior.

Maria Persson - Dagens dam
I januari 2016 satte Maria Persson igång projektet Dagens dam. Att 
rita ett porträtt varje dag. Nu har det hunnit bli fler än 1 400 histo-
riska kvinnoporträtt i följd.  Arbetet har bland annat lett fram till 
utställningar, böcker och en lokal kvinnokalender. Maria, som är 
grafisk formgivare, kommer att berätta om hur hon varje dag hittar 
ny inspiration.

Datum: Onsdag 22 januari 
Tid: 14.00-15.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4

Handarbetskafé på 
finska/Käsityökahvila 
suomeksi
Varmt välkomna till en skapande 
verkstad där vi låter inspirationen 
flöda!  Ta med din stickning eller 
ditt broderi och glöm alla måsten. 
Det finns tillgång till garn, tråd 
och tyg. 

Käsityökahvila: kirjaile, kudo, 
virkkaa – ota mukaan käsityö ja 
löydä uutta inspiraatiota.

I samarbete med Finskt förvalt-
ningsområde

Datum: Torsdag 23 januari 
Tid: 14.00
Lokal: Gör-det-själv, plan 2

Bild: Maria Persson

Fri
entré!

Fri
entré!
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Körcafé med Kör 74
Kör 74 har ord om sig att låta bra och svängigt och att de framför 
finstämda melodier på ett fängslande sätt. Kom och lyssna till ett 
omväxlande sångprogram. Körledare är P-A Sundbaum.

Datum: Fredag 31 januari  
Tid: 14.00-15.00
Lokal: Öppna Foajén, plan 1

Jag skulle bli bonde
Görel Lindahl växte upp i 
Anumark och körde häst som 
14-åring med hela byns mjölk 
till mejeriet i Umeå. Görel 
samtalar med sin dotter Susan-
ne Granberg om sin uppväxt, 
sina yrkesval, familjelivet och 
utmaningar som gjort tillvaron 
ganska brokig. Boken ” Jag skul-
le bli bonde” är Görel Lindahls 
livsberättelse.

Datum: Onsdag 5 februari 
Tid: 14.00-15.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4

Bild: Bengt Hallberg

Bild: Privat bild

Kultur + senior = sant
Välkommen till en inspirerande
tisdag i kulturens tecken. Du 
möter bland annat forskaren 
Ingeborg Nilsson som pratar om 
sociala aktiviteters välgörande 
krafter, Umeås nya science center 
Curiosum, tips och en härlig kul-
turupplevelse med sång och mu-
sik av Johannes Brahms. Givetvis 
ges också tillfälle till mingel med 
nya och okända ansikten och en 
trevlig fika.

Datum: Tisdag 18 februari 
Tid: 13.00-16.00
Lokal: Vävenscenen, plan 1
Biljett: 30 kr via Kulturreceptionen, 
plan 3

Fri
entré!

Fri
entré!

Bild: Kasia Bialasiewicz, Bigstock
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Brevet och Barbara - en personlig berättelse 
om längtan, barndom och vuxenhet
Brevet och Barbara är en sångmonolog med sånger av den franska 
poeten och visartisten Monique Serf med artistnamnet Barbara. 
Sångtexter i svensk översättning av Rikard Wolff.
Medverkande : Kajsa Reicke, Carlos de Rada, Olov Lindroth

Datum: Tisdag 3 mars 
Tid: 14.00
Lokal: Vävenscenen, plan 1

Säkerhet på nätet
Vi vänder oss till dig som vill 
veta mer om hur du skall bete 
dig på internet för att undvika 
risker och problem och istället 
få så mycket glädje och nytta 
som möjligt. Här blandas teori 
med praktiska exempel. Inga 
förkunskaper krävs.

Datum: Tisdag 25 februari 
Tid: 14.00-15.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4

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

Datum: Torsdag 27 februari 
Tid: 13.00-15.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4

Bild: Kicki Mannberg

Allt på detta uppslag har fri 
entré!

Bild: Stockbild
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Laga soppa på finska/ 
Keitä soppaa suomeksi
Varmt välkomna till soppkok 
kryddat med finska samtal. Vi 
lagar soppa, bakar bröd och äter 
tillsammans.

Keitä soppaa suomeksi – suo-
menkielisen keskustelun maus-
tamana

I samarbete med Finskt förvalt-
ningsområde

Datum: Torsdag 26 mars 
Tid: 12.00-15.00
Lokal: Umgås matverkstad, plan 4

Öppet kontor
Öppet kontor med Kultur för 
seniorer är ett tillfälle att tycka 
till om verksamheten, läm-
na förslag på aktiviteter och 
arrangemang och få tips och 
idéer. Kom och prata Kultur för 
seniorer.

Datum: Måndag 6 april 
Tid: 10.00-15.00
Lokal: Kommunhörnan, plan 3

Flottningen i älven - en 100-årig historia
Vindel- och Umeåälven har varit transportled för timmer som 
sorterades på Ön och bogserades vidare. Bengt Björkman berättar 
personligt med många bilder om epoken som bidragit till Umeås 
utveckling.

Datum: Torsdag 2 april 
Tid: 14.00-15.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4

Bild: Bildarkiv Västerbottens Folkblad

Bild: Pixabay

Skapa och skriv ut i 3D
Vet du att det går att skapa och skriva ut saker tredimensionellt? Vill 
du prova själv? Det här är tillfället då du får skapa en enklare egen 
figur i 3D som vi sedan skriver ut. Inga förkunskaper krävs.

Begränsat antal platser. Föranmälan till madelene.edlund@umea.se

Datum: Tisdag 7 april 
Tid: 14.00-16.00
Lokal: Bygg digitalverkstad, plan 3
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Bild: Åsa Adolfsson

En pensionärs drömresa - en roadtrip i västra USA
Håkan Karlsson berättar om en av sina drömresor och visar fantas-
tiska fotografier. Vi startar i Utah för att se berömda nationalparker 
där sandsten har utformat ett märkligt landskap. Färden går vidare 
genom Arizonas parker, som Grand Canyon, upp till South Dakota 
med bland annat Mount Rushmore. Det blir en bilresa på närmare 
1000 mil genom storslagen amerikansk natur.

Datum: Tisdag 21 april 
Tid: 14.00-15.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4

Måla och släpp loss 
konstnären i dig
Välkomna alla som är intres-
serade av att måla och skapa! 
Under en eftermiddag släpper vi 
loss konstnären i oss med Ulla 
Kiivuori. 

Maalaa ja vapauta taiteilija 
itsessäsi Ulla Kiivuoren avulla. 
Tervetuola kaikki te jotka ovat 
kiinnostuneita maalauksesta ja 
luomisesta. Nyt voit vapautta 
irti taiteellisen puolesi yhdessä 
muiden kanssa.

I samarbete med Finskt förvalt-
ningsområde

Datum: Torsdag 23 april 
Tid: 13.00-17.00
Lokal: Skapa formverkstad, plan 4

Bild: Håkan Karlsson

Bild: Duri Zyabich, Bigstock

Fri
entré!

Fri
entré!
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Rock and Roll Music
Fjolårets succé är tillbaka - en helkväll i rockens och soulens tecken.
Vi utlovar ett rejält dansgolv, barservering och flera liveband på scen. Det blir ett riktigt härligt par-
ty för alla oss som minns 60- och 70-tals klassiker som California Sun, Ticket to Ride och Son of a 
Preacher Man.

Datum: Lördag 2 maj 
Tid: 18.30-24.00
Lokal: Vävenscenen, plan 1
Biljett: 70 kr. Köps via Kulturreceptionen, plan 3

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 försäljning av egenproducerat och närodlat 
och det blir föredrag inne på scenen. Detaljerat 
program kommer längre fram.

Datum: Måndag 15 juni
Tid: 15.30-20.00
Lokal: Öppna Foajén, plan 1

Bild: Maria Vesterlund

Bild: Jenny Vinsa

Fri
entré!
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Öppen vägg

Öppen scen
På caféscenen i Öppna foajén kan oetablerade 
musik-, poesi-, dans- och teatergrupper visa upp 
sin verksamhet för allmänheten. Konceptet kallar vi 
kort och gott för Öppen scen. Det är alltid fri entré.

Är ni intresserade? 
Scenen bokas gratis hos oss och då ingår en grund-
utrustning. Läs mer och lämna en intresseanmälan 
på www.vaven.se/oppenscen

Vårens Öppen scen-arrangemang dyker upp löpande 
i Vävens kalender.

Öppen vägg är ett utställningskoncept i Väven där 
icke yrkesverksamma konstnärer och fotografer kan 
ställa ut sina verk. Utställningarna byts ut kontinu-
erligt och öppettiderna är i stort sett desamma som 
för Umeå stadsbibliotek. 

Läs mer om aktuella utställningar och hur du gör 
för att ställa ut på vaven.se/utstallningar
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EN RESA GENOM ELD

+ + + +
”En utvärdering bland de över 10.000 

besökarna gav BRÄND snittbetyget 4,7 av 
5. Ett sådant nöje hos publiken har vi 

sällan skådat tidigare.”

”En fantastisk 
kombination mellan 

konsert & föreläsning.”

- Sveriges Radio P4

23 MARS KL.19.00

AXEL SCHYLSTRÖM

KONSERT – FÖRELÄSNING - SHOW

VÄVENSCENEN



Vårens program i Väven - en sammanfattning

Våren i Väven rymmer massor av aktiviteter och evenemang. För att 
se det senaste i programmet kan du alltid gå in på vaven.se/kalender

Januari
Onsdag 15/1 Bye Bye Bror

Onsdag 22/1 Maria Persson - Dagens dam

Torsdag 23/1 Handarbetskafé på finska 
Käsityökahvila suomeksi

Fredag 24/1 Den sorgsnaste gitarrhjälte 
världen skådat

Lördag 25/1 Fika efter en forskare

Lördag 25/1 Mysteriet Stephen King

Lördag 25/1 Filmvisning: Carrie

Lördag 25/1 Spöktimmen Live

Söndag 26/1 Sagoyoga

Söndag 26/1 Poesisöndag: 
Nils Louis Fredriksson

Fredag 31/1 Körkafé med Kör 74

Februari
Lördag 1/2 Ken Ring - Tack för mig

Onsdag 5/2 Jag skulle bli bonde

Onsdag 5/2 Rapport från Afghanistan

Lördag 8/2 Vernissage: 
Christer Themptander

Söndag 9/2 Min egen lilla liten (från 4 år)

Söndag 9/2 Poesisöndag: Anna Näsmo

Torsdag 13/2 Säg det med en norm

Fredag 14/2 Premiär: Klungan - Toppa jaget!

Söndag 16/2 Monster Konster (från 3 år)

Söndag 16/2 Gilgamesh-eposet i ord och ton

Måndag 17/2 Sara Lövestam - Grejen med det 
svenska språket

Tisdag 18/2 Kultur + senior = sant

Onsdag 19/2 Ulrika Knutson - Den besvärliga 
Elin Wägner

Lördag 22/2 Fika efter en forskare

Söndag 23/2 Poesisöndag: Svetlana 
Sandström Bojarinova 

Tisdag 25/2 Säkerhet på nätet

Tisdag 25/2 Euskefeurat -  
Det är aldrig för sent att ge upp

Onsdag 26/2 Jag är också en främling här

Torsdag 27/2 Speed-dejting för 65-plussare

Mars
Söndag 1/3 Midvintersaga (från 3 år)

Måndag 2/3 Start på sportlovsvecka med 
temat samiska och ordet

Tisdag 3/3 Brevet och Barbara

Lördag 7/3 Vernissage: Rösträtt för kvinnor

Söndag 8/3 Akta dig Betty (4-6 år)

Söndag 8/3 Poesisöndag: Juvvá Pittja

Måndag 9/3 Boksläpp: Att skriva minnen

Måndag 9/3 Marit Kapla - Om Osebol

Tisdag 10/3 De allra bästa böckerna

Tisdag 10/3 Lyssna och låt tankar mötas

Tisdag 10/3 Föddhora
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Med reservation för ändringar

Onsdag 11/3 De allra bästa böckerna

Onsdag 11/3 Lyssna och låt tankar mötas

Onsdag 11/3 Litteraturscenen är din

Torsdag 12/3 Värvet Livepodd

Fredag 13/3 Så funkar det - The show!  
Med Anders och Måns

Lördag 14/3 Carl Stanley - ”Född 1996”

Söndag 15/3 Barnens Littfest

Onsdag 18/3 För barnens bästa - från tjat och 
skärmbråk till samarbete 

Lördag 21/3 Rocka sockorna

Söndag 22/3 Skrubiluttan å Skrubilej (fr 3 år)

Måndag 23/3 Bränd

Tisdag 24/3 Tre systrar

Onsdag 25/3 Tre systrar

Torsdag 26/3 Tre systrar

Torsdag 26/3 Laga soppa på finska  
Keitä soppaa suomeksi

Lördag 28/3 Fika efter en forskare

Lördag 28/3 Refused

Söndag 29/3 Sagodans

Söndag 29/3 Johanna Nordström - 
Ring Polisen

Måndag 30/3 Dina ord - Öppen scen för spoken 
word och poesi

April
Torsdag 2/4 Flottningen i älven - 

en 100-årig historia

Torsdag 2/4 Eric Gadd - 
Gadd, hopp och kärlek

Fredag 3/4 1900 - En Audiovisuell konsert

Lördag 4/4 Miss Li

Söndag 5/4 Voff (0-2 år)

Söndag 5/4 Sissela Kyle - Etta på listan!

Måndag 6/4 Öppet kontor - 
Kultur för seniorer

Tisdag 7/4 Skapa och skriv ut i 3D

Måndag 14/4 Start på påsklovsveckan med 
temat cirkus

Söndag 19/4 Den fula ankungen (3-6 år)

Söndag 19/4 Kroke

Tisdag 21/4 En pensionärs drömresa - en 
roadtrip i västra USA

Onsdag 22/4 Öppet konstarkiv

Torsdag 23/4 Måla och släpp loss 
konstnären i dig

Lördag 25/4 Fika efter en forskare

Lördag 25/4 Kartan över oss

Söndag 26/4 Sagodans

Söndag 26/4 Kartan över oss

Tisdag 28/4 Fatta Lagen!

Maj
Lördag 2/5 Rock and Roll Music

Söndag 3/5 Regnbågsfamiljernas dag

Tisdag 5/5 Konstvisning Rådhustorget

Måndag 18/5 Tutto Balutto On Tour

Tisdag 19/5 Konstvisning Rådhustorget

Lördag 30/5 Vernissage: Victoria Andersson

Juni
Tisdag 2/6 Konstvisning Rådhustorget

Måndag 15/6 100 nyanser av grönt
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Filmer som roar, 
oroar och ger nya 

perspektiv

läs akutellt bioprogram på:

folketsbioumea.se


