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Våren 2018 bjuder Umeå kommuns kulturverksamhet som vanligt 
på ett brett utbud av kulturaktiviteter. I denna folder presenterar 
vi ett urval av allt som sker i kulturhuset Väven. Våra gästspel på 
Vävenscenen finns inte med här. Du hittar dem i stället på vaven.se 
allt eftersom de utannonseras.
Glöm heller inte alla övriga kulturaktiviteter runtom i kommunen, till 
exempel på närbiblioteken!
Håll koll på umea.se/kultur och minabibliotek.se





Barnkulturprogram

Hemulen som älskade tystnad
25 februari kl 15:00
Sagorummet + Upplev multisal, plan 4
För barn 4–8 år

Med Masthuggsteatern. En saga om modet att säga ifrån, och hur 
det som nyss var trasigt och utan idé kan bli helt och nytt – och 
rentav magiskt. Föreställningen har interaktiva inslag och inleds 
med en kort workshop där barnen får undersöka och framställa 
olika ljud.
Gratisbiljetter hämtas i Vävens kulturreception från onsdag 21/2. 

Vatten
25 mars kl 14:00
Sagorummet, plan 4
För barn 4–7 år

Med Profilteatern. Vatten är en saga som rör sig fritt mellan fiktion 
och krass verklighet. En berättelse om flykt undan krig. Om att 
plötsligt tvingas växa och lämna allt som är kärt och välbekant bak-
om sig. Men också om hopp, mod och fantasi.
Gratisbiljetter hämtas i Vävens kulturreception från onsdag 21/3.

Här är ett axplock ur kulturverksamhetens barnprogram 
– som vanligt är arrangemangen helt kostnadsfria.



Bråklådan
15 april kl 14:00
Sagorummet, plan 4
För barn 3–9 år

Med Teater Soja. På scenen står en stor låda. Om lådan kommer det 
att bråkas. Skräpet ska bort! En varm föreställning om tre personer 
vars vägar korsas vid en låda. En låda med många sidor.
Gratisbiljetter hämtas i Vävens kulturreception från onsdag 11/4.

Barnen mitt i musiken
8 april kl 14:00
Upplev multisal, plan 4
För barn 2–5 år

Med Norrlandsoperan. Musik är en rättighet för alla, inte minst 
för mindre barn! Konceptet Barnen mitt i musiken vill ge barn i de 
yngre åldrarna en möjlighet att få uppleva och njuta av levande 
musik av god kvalitet och väcka intresse för klassisk musik på ett 
lekfullt sätt. Konsertformatet är intimt, mer som en workshop än en 
konsert med passiva åhörare.
Gratisbiljetter hämtas i Vävens kulturreception från onsdag 4/4. 



Barn och unga på stadsbiblioteket

Öppen formverkstad
Fredagar kl 13:00–15:00 
Skapa formverkstad, plan 4

Vi pysslar och skapar med olika material i vår formverkstad. Varje 
månad växlar temat utifrån årstider och andra kreativa infall. 
Alla åldrar är välkomna.
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Umeå stadsbibliotek har flera återkommande aktiviteter 
för barn i alla åldrar – som vanligt är allt kostnadsfritt.

Bebisramsor
Torsdagar kl 13:30–13:50 
Sagorummet, plan 4

Ramsa med oss och lyssna på de bästa 
pekböckerna! För bebisar 6–12 månader.



Sagoklubben
Fredagar kl 10:00–10:30 
Sagorummet, plan 4

I Sagoklubben får du uppleva 
härliga bilderböcker och magiska 
sagor. Ibland med olika språkte-
man (håll koll i kalendern), ibland 
med teckentolkning.  Alla från tre 
år och uppåt är välkomna.

Sångstund
Fredagar kl 15:00–15:30 
Sagorummet, plan 4

Kom och sjung med Jesper. 
För barn från cirka två år 
och uppåt.

Ill
us

tr
ati

on
: J

ög
ge

 S
un

dq
vi

st
Fo

to
: A

nd
er

s 
M

ag
nu

ss
on



Spännande författarbesök
Umeå är en läsande stad med ett av landets mest välbesökta stads-
bibliotek. Här arrangeras varje år flera intressanta författarbesök 
och andra arrangemang i litteraturens tecken, ofta i samarbete med 
lokala aktörer.

LitteraTur och Retur
7 april kl 15:00 
Vävenscenen

När Österbotten möter Västerbotten blir det en fullmatad kväll med 
middag, författarsamtal, poesi och spoken word. Kom och ta del av 
hela programmet eller välj ut just dina pärlor.
Några av dem som medverkar är Lars Sund, Elisabeth Rynell, 
Patricia Rodas, Solja Krapu, Mullen Mallin band, Katarina Mazetti, 
Timimie Märak och Anna Holmström Degerman.

Arrangemang på stadsbiblioteket



Celia B Dackenberg – Kulturkoftor
15 februari kl 18:30 
Upplev multisal

Koftan är ett favoritplagg, inte bara för kulturkoftor! I sin nya bok 
följer författaren och formgivaren Celia B Dackenberg en rad 
kulturpersoner i jakt på dolda samband, stickspår och spännande 
historier. Genom att sticka deras plagg närmar hon sig livsöden och 
kulturgärningar. Koftorna får liv och berättar om personliga trage-
dier, kärlek och tröst. I samarbete med ABF.

Karin Edvall – Skärvor av glas
27 februari kl 18:30 
Upplev multisal

Karin Edvall är uppvuxen i Umeå, men nu bosatt i Göteborg. Hon 
har skrivit romaner och dokumentärer både i kvinnohistoria och 
medicinhistoria. Skärvor av glas, som utspelar sig i Sverige år 1772, 
är hennes femte roman. I samarbete med ABF

Systrarna Brontës värld
18 april kl 18:00 
Upplev multisal

De tre systrarna Brontë – Charlotte, Emily och Anne – växte upp på 
prästgården i Haworth på 1800-talet och det var där de skrev några 
av den engelska litteraturens mest älskade romaner. 
Översättarna Anna-Karin Malmström Ehrling och Per Ove Ehrling   
berättar om systrarnas uppväxt och samtalar om deras verk, samt 
visar bilder.



Temadagar våren 2018

Barnens Littfest
18 mars 
Öppna foajén, Vävenscenen, Umeå stadsbibliotek plan 4

I år har den årliga litteraturfestivalen Littfest knoppat av sig i form 
av en miniversion för barn och unga. Barnens littfest riktar sig till 
barn upp till 15 år och kommer avsluta litteraturveckan i Umeå. 
Läs mer på vaven.se/barnenslittfest

#metoo
Maj 2018
Väven

Me too, två ord som skapat svallvågor över hela världen hösten 
2017. En revolution om ett oerhört viktigt ämne som på ett eller 
annat sätt berör oss alla. 

Missa inte Vävens andra temadag för 2018. Håll utkik på vaven.se 
och i sociala medier för mer information.



Att skriva minnen 
– workshop
28 februari kl 10:00–15:00 
Upplev multisal, plan 4

Kom med på en föreläsning och 
workshop där skrivpedagogen Mina 
Widding ger dig verktyg för att skriva 
om ditt liv!

Kultur för seniorer
Kultur för seniorer skapar förutsättningar för seniorer i hela Umeå 
kommun att ta del av kultur och konst. Vi arbetar för delaktighet, 
eget skapande och spännande möten. Vi arbetar för ökad livskvalitet 
genom att stimulera till kulturaktivitet. 2018 bjuder vi bland annat på 
upplevelser och workshops, dans och samtal. Vi håller på traditioner-
na och gör en jättepicknick i juni åtföljt av allsång i juli.

100 nyanser av grönt
11 juni kl 17:00–20:00 
Öppna foajén, plan 1

Växtmarknad, föredrag och grönskande 
mingel i samarbete med Umeå Träd-
gårdssällskap som firar 100 år.
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Utställningar våren 2018
Umeå konsthall

Anastasia Savinova
3 mars – 6 maj

Annalena Törnström
26 maj – 12 augusti

Umeå konsthall



Bild © Anastasia Savinova (beskuren)

Om Umeå konsthall
Umeå konsthall ligger mitt i Umeå stadsbibliotek i kulturhuset 
Väven. Här visar vi 4–5 utställningar om året med fokus på de lokala 
konstnärsskapen men med inslag av det nationella och internatio-
nella. Målsättningen är att erbjuda våra besökare upplevelser som 
speglar bredden av de idéer och arbetssätt som det samtida bild- 
och formområdet rymmer. 

I konstateljén, som ligger vägg i vägg med konsthallen kan du ta del 
av miniutställningar, videoverk eller ett ”öppet hus” hos den konst-
när som för perioden arbetar i ateljén.

Hitta aktuell information på umea.se/konst om hur vi aktiverar 
konsthallens utställningar med exempelvis lunchvisningar, konst-
närssamtal, workshops och vad som är på gång i konstateljén.



Upphovsmannen är en kvinna
Visas t.o.m. 13 maj
Kvinnohistoriskt museum
Upphovsmannen är en kvinna är en utställning om tre pressfo-
tografer – Alma Haag, Ellen Dahlberg och Ragnhild Haarstad. 
Genom deras fotografier får vi ta del av presshistoria, kvin-
nohistoria och svensk samhällshistoria.

Foto: Kjell Johansson



Programpunkter
Ett urval av vad som händer på Kvinnohistoriskt museum under 
våren – alltid helt kostnadsfritt.

15 februari kl 18:00
Kvinnohistoriskt museum 
Var finns kvinnorna? Nedslag i den svenska fotohistorien
Eva Dahlman, fotohistoriker och etnolog

15 mars kl 18:00
Folkets bio 
Filmvisning Upphovsmannen var en kvinna + samtal med 
Wanda Bendjelloul.

12 april kl 18:00
Kvinnohistoriskt museum
Fotogäris – att fota feministiskt
Ida Hein Olsson, fotograf och grundare av Fotogäris.

Läs mer på kvinnohistoriskt.se



Öppen vägg
Utställningsytorna i Väven är många och här ryms museum, konst-
ateljé och inte mindre än 88 konstverk. Dessa platser upptas främst 
av yrkesverksamma konstnärer. 

Är du inte yrkesverksam konstnär men vill ställa ut dina alster ändå? 
Inga problem, Väven har två fria utställningsplatser också. Här har 
alla medborgare möjligheten att fritt boka upp sig för att ställa 
ut verk och texter under en tre veckors period. Konceptet kallas 
i likhet med Öppen scen, för Öppen vägg och är skapat av Umeå 
kommun för att främja den lokala konstverksamheten.

Utställaren ansvarar själv för upphängning samt nedtagning men 
kan vid behov få låna basverktyg samt glasmontrar.

För mer information och bokning av Öppen vägg, kontakta:
Helge von Bahr
Telefon: 090-16 33 67 
E-post: helge.von.bahr@umea.se

Övriga utställningsytor

Umeå stadsbibliotek
Även Umeå stadsbibliotek har utrymme för tillfälliga utställningar. 
På plan 2 vid Gör-det-själv-avdelningen finns glasmontrar och några 
väggytor lämpliga för dig som ägnar dig åt konstnärligt skapande 
som måleri, konsthantverk, fotografi, slöjd eller andra uttryck. 
Kontakta stadsbiblioteket för att få veta mer, eller för att boka in en 
lämplig utställningsperiod.



Öppen vägg plan 2
21 februari–11 mars  
Akvareller av Axart

14–31 mars 
Akrylteckningar ”Inte till salu” av Astrid Henriksson

5–22 april  
Fotoutställning av Åke Andersson, Umeå fotoklubb

Öppen vägg plan 4
21 februari–11 mars  
Livets väv av Gun Stenmark

5–22 april  
Martinusutställningen

25 april – 13 maj  
Midgårdsskolans estetiska program

Några av vårens utställningar



Skollov i Väven
Vecka 10 (5–11 mars) och vecka 14 (2–8 april)

Under vecka 10 och 14 fyller vi hela Väven med lovaktiviteter 
för barn och unga. Kom och gå på sport- och påsklovsbio, mys 
ner dig i en fåtölj och ge dig ut på äventyr i böckernas magiska 
värld eller utmana någon i brädspel. Delta i spännande och 
lärorika workshops eller släpp lös kreativiteten i någon av våra 
pysselverkstäder. Oavsett om du är liten, mittemellan eller stor 
så törs vi lova att det finns något för just dig. 

Håll utkik efter våra sport- och påsklovsprogram på webben 
och i Kulturreceptionen, där finns tider, mer information och 
erbjudanden. 
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Som icke-profesionell artist, grupp eller förening finns möjlighet 
att kostnadsfritt boka caféscenen i Öppna Foajén. Konceptet kallas 
Öppen scen och är skapat av Kultur, Umeå kommun, för att främja 
den lokala kulturverksamheten och öka möjligheterna för mindre 
arrangörer och grupper att synas. Öppen scen äger för närvaran-
de rum på tisdagar och söndagar. För att kunna nyttja konceptet 
Öppen scen krävs att det är ett kulturarrangemang som riktar sig till 
allmänheten och har fri entré.

För mer information och bokning av Öppen scen, kontakta:
Helge von Bahr
Telefon: 090-16 33 67 
E-post: helge.von.bahr@umea.se

Öppen scen
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18 februari kl 14:00–16:00 
Lindyhop Tedans

25 februari kl 14:00–16:00 
Pumpaorkestern

4 mars kl 14:00–16:00 
Balboacafé

13 mars kl 14:00–16:00 
Ruths orkester

25 mars kl 14:00–16:00 
Renhornen

22 april kl 14:00–16:00 
Roundabout

6 maj kl 14:00–16:00 
Gullinggruppen

29 maj kl 14:00–16:00 
Säckpipa

Axplock ur vårens Öppen scen



Instagram
@programivaven
Följ oss på Instagram! Här ser du allt från evenemangs-
tips till bakom-kulisserna-hyss.

Facebook
Program i Väven
Följ oss på Facebook för den senaste evenemangsinfon.

Tripadvisor
www.tripadvisor.se
På resesajten Tripadvisor finns Väven med som ett av 
Umeås många besöksmål. Kolla in vad besökare säger 
om oss och tipsa gärna om dina egna smultronställen!

Sociala medier



Prenumerera på 
Vävens nyhetsbrev
www.vaven.se/nyhetsbrev

Vill du få tips om vad som händer i 
Väven? Anmäl dig till vårt nyhets-
brev så får du en praktisk upp-
datering i slutet av varje månad. 
Nyhetsbrevet innehåller ett urval 
av evenemang och trevliga erbju-
danden från verksamheterna i 
Väven.




