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Våren 2022, sällan har vi haft en så välfylld säsong i Väven som just nu. Det blir scenkonst för stora och
små. Det blir författarbesök och musik, allvar och skratt. Ja, precis allt det där som vi vill bjuda på.
Självklart har vi laddat upp med färska och uppdaterade säkerhetsrutiner. Du ska kunna känna dig trygg
när du besöker evenemang i Väven.
I Väven följer vi noggrant regeringens riktlinjer och beslut, så som att anpassa antalet besökare och att
kontroller vaccinationsbevis. Vi informerar alltid om aktuella förutsättningar i våra kanaler, exempelvis i
sociala medier, biljettinformation och på plats. Tänk på att stanna hemma om du är sjuk, håll gärna
avstånd och använd handsprit där det känns lämpligt.
Så länge situationen kräver kommer vi att kontrollera vaccinationsbevis vid ingången till våra större
evenemang. Det gäller dig som är 18 år och äldre. Se till att du är vaccinerad i god tid innan evenemanget.
Närmare detaljer kring vaccinationsbevisen hittar du på covidpass.se.
Ta hand om dig!
Välkommen till Väven!

al
la
!
fö
r
Gr
at
is

Lekfullt och spännande
för barn och unga
Vi erbjuder mängder av kulturaktiviteter för barn och unga. Allt från familjeföreställningar till mysiga sagostunder. Här följer de arrangemang i Väven som riktar sig till
allmänheten under hösten.
Alla aktiviteter kräver biljett. Antalet platser anpassas efter rådande restriktioner. Om
inget annat anges släpps kostnadsfria biljetter samma vecka som aktiviteten äger rum
och hämtas/bokas i Vävens kulturreception (090-16 33 10).

Bild: Dockteater Månstjärnan
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Bild: Kai Kangassalo

Häxan och humlan

Solen sover

Dockteater Månstjärnan

UusiTeatteri

Det kanske inte är alla barn som vet att utan humlor och bin blir det ingen frukt och inga bär, att
äpplena som de köper i affären en gång har varit
blommor på ett äppelträd.
Föreställningen Häxan och humlan berättar om
just det här, om hur viktigt det är att humlor finns.
Men även att alla i naturen har sin plats och funktion. Den handlar också om vänskap och att trots
att man kan verka så olika, så är man egentligen
inte det.

Nu är det läggdags! Alla måste sova. Brandbilen
och grävmaskinen, huset och trädet och till och
med solen behöver lägga sig för att orka stiga upp
igen på morgonen. Vad har de egentligen hållit på
med eftersom de verkar så trötta? Solen sover är
en fortsättning på UusiTeatteris tidigare föreställningar Månen sover och Dockan sover, den
avslutande delen i en trilogi baserad på nyskrivna
godnattsagor av Jukka Korpi. En föreställning
som ger plats för känslor, tankar och drömmar,
och förstås även lite skoj.

Datum: Söndag 6 februari
Tid: 13.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Från 3 år
Längd: 30 minuter
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 2 februari.

Datum: Söndag 20 februari
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: 2-6 år
Längd: 30 minuter
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 16 februari.

Bild: Ellen Macke Alström

Bild: Magda Andersson

Schh!
Det låter djur

Magiska Magna och hennes
förtrollade gitarr

Ögonblicksteatern

Magda Andersson

Vem gruffar vid älvens strand, vem knorrar vid
förskolans grind? Vem tjoar så det ekar i gångtunneln och långt bortom bergen? Under varje
mossig sten, bakom stolen i köket, längst ned i
kladdiga gröten och i himlens mjuka moln bor
någon. Det gäller bara att lyssna noga, närma sig
försiktigt och hitta dem.

Magiska Magna är en fartfylld och färgglad figur
från en annan dimension. Hon dyker upp “från
ingenstans” med sin gitarr och spelar tokiga
versioner av kända barnvisor. Barnen får sjunga
med, dansa, busa och lyssna till spännande
berättelser medan de hjälper Magna att lösa ett
problem.

Schh! Det låter djur! är en mystisk och poetisk
upptäcktsresa om sällsynta djur som ingen någonsin sett. Publiken bjuds in att upptäcka och
själva delta i ett universum fyllt av märkliga djur
med olika egenheter, känslouttryck och personligheter. Med tonvikt på ljud, rörelse och musik
snarare än det verbala berättandet inspirerar
föreställningen till lek och skapande, fantasi och
konst.

Datum: Söndag 3 april
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: 3-5 år
Längd: 15 minuter musikföreställning + cirka 10
minuter prat med barnen
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 30 mars.

Datum: Söndag 13 mars
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: 2-4 år
Längd: 35 minuter
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 9 mars.
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Bild: Johanna Kallin

Den kosmiska havsträdgårdspassagen
Riksteatern
Den kosmiska havsträdgårdspassagen är en magisk värld av ljud, ljus och rörelse. En dansföreställning
och installation för barn i åldrarna 2-18 månader. Ett spännande dansäventyr för bebisar och vuxna att
dyka in i, tillsammans.
Här får bebisarna, med alla sina sinnen, upptäcka och bli medskapare av ett förunderligt universum.
De kan röra sig, observera och utforska verket på sina egna villkor. Ljud, ljus och rörelse blir till en
upptäcktsfärd genom rymden, under havsytan och andra fantasifulla världar.

Datum: Söndag 10 april och måndag 11 april
Tid: 11.00 och 14.00 varje dag
Lokal: Vävenscenen
Målgrupp: Bebisar/barn från 2-18 månader
Längd: 1 timme
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 6 april.
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Oknyttsförvaltningen
Skuggteatern
Oknyttsförvaltningen åker till förskolor, bibliotek, kulturhus och andra institutioner för att
tillsammans med barn och personal söka efter
oknytt.
Har ni varit med om oförklarliga saker i era
lokaler? Har vantar och sockar försvunnit, hörs
snarkningar från ventilationen eller har ni hittat
underliga spår i sandlådan? Det är tecken på att ni
kan ha ett oknyttsproblem.
Hör då av er till kommunens Oknyttsförvaltning
så sänder vi ut en auktoriserad inspektör med
avancerad undersökningsutrustning.
Personal och barn informeras om oknyttens natur
och historik. Sedan genomför vi tillsammans en
besiktning av lokalerna efter närvaro av småknytt,
tomtar och troll. Vi utfärdar ett besiktningsbevis
och upprättar en handlingsplan så att ni kan
fortsätta arbetet med att uppnå en god oknyttsrelation.

Bild: Frida Allberg

Datum: Söndag 15 maj
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: 3-6 år
Längd: 60 minuter
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 11 maj.
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Återkommande och annat skoj
Du som gärna planerar dina barnaktiviteter i förväg behöver inte ha stenkoll på allt i
kalendern. Under veckosluten finns alltid något på schemat för de yngre.
Antalet platser anpassas efter rådande restriktioner. Om inget annat anges släpps
kostnadsfria biljetter samma vecka som aktiviteten äger rum och hämtas/bokas i Vävens
kulturreception (090-16 33 10).

Bild: Bigstock

Skapa med Kulturskolan

Öppen formverkstad i Skapa

Vårterminen 2022 får vi finbesök när Kulturskolans pedagoger gästar Skapa formverkstad. Under
åtta måndagar erbjuds kreativt ateljéskapande för
de yngsta. Vi välkomnar alla barn mellan 0 och 5
år och medföljande vuxen. Tillsammans tar vi oss
an olika teman och utforskar grundfärger, former,
mönster och tredimensionellt skapande.

Vi skapar och pysslar, provar på nya och gamla
tekniker. Våra teman följer ofta det som är på
gång på stadsbiblioteket, i Väven och i världen.
Stora som små är välkomna.

Datum: Måndag 24 januari, 31 januari, 7 februari, 28
februari, 4 april, 11 april, 25 april och 2 maj.
Tid: 14.00-15.00
Lokal: Skapa formverkstad, plan 4
Målgrupp: Barn 0-5 år (samt en medföljande vuxen)
Längd: 60 minuter (drop in)
Kostnadsfritt. Drop in.
I samarbete med Kulturskolan.

8

Bild: Hanna Frizén Nordström

Datum: Fredagar med start den 7 januari
Tid: 13.00-15.00
Lokal: Skapa formverkstad, plan 4
Målgrupp: Alla åldrar
Längd: 120 minuter (drop in)
Kostnadsfritt. Drop in.
Se minabibliotek.se för mer information om
särskilda teman.

Bild: Marcus Barbosa Ferreira

Bild: Hanna Frizén Nordström

Bild: Marcus Barbosa Ferreira

Minisagoklubben

Bebisramsor

Sagoklubben

Välkommen till en trivsam
sagostund för de mindre barnen!
Vi läser bra bilderböcker, gör
ramsor och sjunger en sång
tillsammans.

Vi läser böcker, gör ramsor
och sjunger tillsammans. Vi
anpassar längd och innehåll
efter bebisarnas humör. Stanna
gärna och mingla i sagorummet
efteråt. Syskon är välkomna i
mån av plats.

Kom och lyssna på sagor i vårt
magiska sagorum! Varje fredag,
året runt har vi sagostund på
stadsbiblioteket. Vi läser mellan
tre och fem böcker vid varje
tillfälle, och väljer berättelser
som brukar passa barn från 3 år.
Välkomna!

Datum: Onsdagar 19 januari – 4
maj (med reservation för
eventuella stängningsdagar)
Tid: 10.00-10.30
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn 1-2 år
(och medföljande vuxna)
Längd: 30 minuter
Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs.

Datum: Torsdagar 20 januari – 5
maj (med reservation för
eventuella stängningsdagar)
Tid: 13.30-13.50
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Föräldrar med barn
i åldrarna 6-15 månader. Äldre
syskon i mån av plats.
Längd: 20 minuter med
möjlighet till mingel efteråt.
Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs.

Datum: Alla fredagar då
stadsbiblioteket är öppet
Tid: 10.00-10.30
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn från 3 år
(och medföljande vuxna)
Längd: 30 minuter
Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs.

Sagostunder med fokus på minoritetsspråk
Fredag 4 februari uppmärksammar vi samernas nationaldag (6/2)
med en sagostund på ett samiskt språk.
Fredag 25 februari uppmärksammar vi sverigefinnarnas dag (24/2)
med en sagostund på finska.
Fredag 8 april uppmärksammar vi romernas nationaldag med romska berättelser under sagostunden. Berättelserna läses på svenska.

Plats och andra detaljer är desamma som för Sagoklubben ovan.
Bild: Marcus Barbosa Ferreira
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Bild: Anders Magnusson

Bild: Anna Ökvist

Sångstund

Alfonsdagen

Rocka sockorna

Välkomna till sångstund där vi
sjunger barnvisor tillsammans
under ledning av Jesper Salander. Vi håller till i Sagorummet
varje fredag.

Stor är han inte. Och inte så
stark. Och slåss gör han helst
inte heller! Han är glad och
busig men kan också bli ilsken,
svartsjuk och spökrädd. Kom till
stadsbiblioteket och fira världens bästa Alfons Åberg. Det
blir busiga upptåg, helikopterpyssel, maratonläsning av
Alfonsböcker med mera.

Hela plan 4 rockar sockorna.
På torsdagen ges bebisramsorna med TAKK (Tecken som
Alternativ och Kompletterande
Kommunikation). På fredag förmiddag ges sagoklubben med
TAKK och på fredag eftermiddag skapar vi med socktema.
Olika är bra!

Datum: Fredagar 14 januari – 27
maj (med reservation för eventuella stängningsdagar
Tid: 15.00-15.30
Lokal: Sagorummet
Målgrupp: Barn från 2 år (och
medföljande vuxna)
Längd: 30 minuter
Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs.

Sportlov på
stadsbiblio
teke
vecka 10 t
Tema cirku
s!
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Bild: Marcus Barbosa Ferreira

Datum: Fredag 11 februari
Tid: Under bibliotekets öppettider.
Lokal: Plan 4
Målgrupp: Barn i alla åldrar och
medföljande vuxna.
Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs.
Se minabibliotek.se för mer information om tider och aktiviteter.

Datum Torsdag 24 och fredag 25
mars
Tid: Respektive aktivitets ordinarie tider
Lokal: Plan 4 (Sagorummet och
Skapa formverkstad)
Målgrupp: Respektive aktivitets
ordinarie målgrupper.
Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs.
Se minabibliotek.se för mer information om tider och aktiviteter.

Bild: Maria Starus / Bigstock

Bild: Tove Liljequist

Högläsningsklubben

Regnbågsfamiljernas dag

Läsintresserade familjer – se hit! Nya och gamla
medlemmar av Högläsningsklubben är välkomna
på en mysig träff i Sagorummet. Vi bjuder på härlig högläsning och delar boktips med varandra.

Regnbågsfamiljernas dag (International Family
Equality Day) firas den första söndagen i maj för
att synliggöra hbtq-personers familjer. I år firar
vi lite i förskott genom att pyssla med regnbågstema.
Pssst! Missa inte sagostund med regnbågstema,
denna dag klockan 10.00 i Sagorummet.

Datum: Lördag 2 april
Tid: 14.00 – 15.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Föräldrar med barn från ca 7 år och
uppåt.
Längd: 60 minuter
Kostnadsfritt. Anmäl deltagande till: anna.lindstrom.2@umea.se

Datum: Fredag 29 april
Tid: 13.00 – 15.00
Lokal: Skapa Formverkstad, plan 4
Målgrupp: Barn i alla åldrar (och medföljande
vuxna).
Längd: 120 minuter (drop in)
Kostnadsfritt. Drop in.

Påsklov
stadsbiblio på
teke
vecka 16 t
Tema vår!
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Umeå konsthall
Utställningar
Umeå konsthall är en mötesplats med fokus på samtidskonst i kommunens regi. Här kan
du ta del av det lokala och nationella inom bild- och formområdet – alltid med fri entré.
För fullständigt program och mer information prenumerera gärna på våra nyheter via
umea.se/konst.
Kontakt: Moa Krestesen, konstintendent, moa.krestesen@umea.se eller 090-16 34 82.

©Mikael Åberg/Bildupphovsrätt 2022

Mikael Åberg
Installation
12 februari – 15 maj 2022
Vernissage, lördag 12 februari klockan 13.00.
Lunchvisningar, torsdagar klockan 12.30-12.50.
Kostnadsfritt, ingen anmälan. Se aktuella datum
på umea.se/konst.
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Maria Friberg och
Peter Stridsberg
Blickar
Fotografi
4 juni – 18 september 2022
Vernissage, lördag 4 juni
klockan 13.00.
Lunchvisningar, torsdagar
klockan 12.30-12.50. Kostnadsfritt, ingen anmälan. Se aktuella
datum på umea.se/konst.

©Maria Friberg/Bildupphovsrätt 2022

©Peter Stridsberg/Bildupphovsrätt 2022
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Umeå konsthall
Visningar och pedagogisk verksamhet
Umeå konsthall erbjuder både öppna och bokningsbara visningar, samtal och workshops
kring konst. Du, din förening eller grupp är varmt välkommen! Kontakt: Konstpedgog Åsa
Adolfsson, asa.adolfsson@umea.se eller 090-16 53 74.
Antal platser anpassas efter rådande restriktioner. Se fullständigt program och boka via
umea.se/konst.

Bild: Åsa Adolfsson

Bild: Knutte Wester

Bild: Niclas Malmström

Att gestalta ett monument
Vilka utmaningar ställs en konstnär inför med uppdraget att
gestalta berättelser och erfarenheter från en rörelse eller en grupp
människor?
Möt konstnärerna Camilla Akraka och Knutte Wester i samtal
om deras arbetsprocesser. Akraka har skapat metoo-monumentet
Listen! i Umeå, en berättelse om frigörelse. I Göteborg har Wester
skapat platsen RomanoParken – Sång om en plats, en mosaik av romska erfarenheter, berättelser och minnen.
Moderator för samtalet är Sara Edström, konstnär och ordförande i
Konstnärernas Riksorganisation, KRO. Samtalet avslutar programserien för Camilla Akrakas utställning Skumrask som visas till och
med 23 januari.

Datum: Lördag 22 januari
Tid: 14.00-15.30 cirka
Lokal: Umeå konsthall, plan 3
Ingen anmälan. Kostnadsfritt, begränsat antal platser.
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Visning av utställning
med/utan eget skapande
Vill du veta mer om aktuell utställning och konstnären bakom? Boka
en visning med vår konstpedagog
med möjlighet att ställa frågor
och samtala om konsten. Vill ni
skapa själva efteråt med inspiration från konsten, så bokar ni ett
längre besök. Alla välkomna, inga
förkunskaper krävs!

Datum: Tisdagar till fredagar med
start 22 februari
Längd: 1–2 timmar
Lokal: Umeå konsthall och konstverkstan, plan 3
Boka: Kostnadsfritt och begränsat
antal platser. Anmäl din grupp
senast två veckor innan önskat
datum via umea.se/konst.

Bild: Åsa Adolfsson

©Ingrid Falk och Gustavo Aguerre, FA+/Bildupphovsrätt 2022,
Bild: Philip Avesand (beskuren)

Öppet konstarkiv

Konstvandring på stan

Välkommen in i konstarkivet och upptäck delar
av Umeå kommuns konstsamling! Här kan du se
exempel på nyinköpt konst, träffa oss som jobbar
med samlingen och andra konstintresserade.

Följ med på en vårpromenad och upplev konsten
på Umeås gator och torg! Kanske upptäcker du
ett konstverk som du inte har sett tidigare, eller
får veta något nytt om ett redan bekant verk. Vår
konstpedagog leder visningen som ges på svenska.

Datum: Tisdag 5 april
Tid: 12.00-13.00 och 18.00-19.00
Lokal: Konstarkivet intill Umeå konsthall, plan 3.
Ingen anmälan. Kostnadsfritt och begränsat antal
platser.

Datum: Tisdagar 3/5, 10/5, 17/5, 24/5*, 31/5*, 7/6,
21/6 och onsdag 15/6
*Tillsammans med Kultur för seniorer
Tid: 14.00 – 15.00
Boka: Mer information och anmälan via umea.se/
konst. Kostnadsfritt och begränsat antal platser.
Inställt vid dåligt väder, vilket meddelas via mejl
samma dag.
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Kvinnohistoriskt museum
Kvinnohistoriskt museum, på plan 4 i Väven, öppnade 2014 och är Sveriges första
kvinnohistoriska museum. Museet visar utställningar, erbjuder programverksamhet
och är en mötesplats i Umeås kulturliv.
Antalet platser anpassas efter rådande restriktioner. Kontaktperson för arrangemang:
Programkoordinator Maria Wiklund, maria.wiklund@umea.se, 070-699 26 61.

Bild: LisaLove Bäckman

Korsettkriget – en kamp om kvinnlighetens
former vid förra sekelskiftet

Haenyeo –
havets kvinnor

31 maj 2021 - 24 april 2022

17 maj 2021 – 25 september 2022

I slutet av 1800-talet hamnade korsetten i centrum för het debatt i
Sverige. Ett litet klädesplagg blev en stor politisk fråga. Korsetten
blev faktiskt ett ideologiskt slagfält, något som utlöste diskussioner
om makt, kön, identitet och klass. Om kvinnlighetens former och
gränser. Om dåtiden, nutiden och framtiden.

På ön Jeju utanför Sydkorea
lever dykarkvinnorna haenyeo.
Den tusenåriga traditionen
finns idag på UNESCOs lista
över mänsklighetens immateriella kulturarv. Kvinnorna lever
i symbios med havet, vågorna
och stormarna.

Programtip
Aaiún Nin 1 s:
Läs mer på 6/2
sida 24
16

Bild: Hyung S Kim

Programt
Mian Lodale ips:
Läs mer på n 26/4
sida 26

Öppen vägg
Öppen vägg i Väven ger icke yrkesverksamma konstnärer och fotografer
möjlighet att ställa ut sina verk. Utställningarna byts ut kontinuerligt
och öppettiderna är i stort sett samma 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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Öppen scen
På caféscenen i Öppna foajén erbjuder
Väven en fri scen för enskilda artister,
grupper och föreningar som vill framföra ett musikprogram eller på annat
sätt visa upp sin verksamhet. Konceptet kallar vi kort och gott för Öppen
scen. Arrangemanget ska rikta sig till
allmänheten och ha fri entré. Ni bokar
scenen och får låna Vävens PA, men i
övrigt står ni själva för tekniken.
Låter det spännande? Håll utkik på
vaven.se/oppenscen och i våra sociala
medier efter nya datum som ni kan
anmäla er till.
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Vårens datum
Tangocafé med prova-på
i Argentinsk tango

Söndag 13 februari

Duo Lin

Söndag 6 mars			

Plasmablast

Söndag 27 mars			

Musik med Renhornen

Söndag 10 april			
		

Björkstakören
Gott och blandat

Söndag 24 april			

VA Big Band

Söndag 22 maj			

A Catalogue of the Universe

Söndag 5 juni			

Beckett

Bj

Söndag 30 januari
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Din kvalitetsbio
på plan 4 i Väven
Filmer som roar,
oroar och ger nya
perspektiv
se aktuellt program på:
folketsbioumea.se

StellaEvent

MOONICA
MAC

VÅREN 2022

KOM TILL MIG

Tour

12/3
VÄVEN

10/2 VÄVEN

9/4 VÄVEN

JONATHAN JOHANSSON
OM VI FÅR LEVA

21/4 UMEÅ, VÄVEN

29/4 Väven
23/4 VÄVEN
2022
Thåström / Dom som skiner

Stellas Vänner
STELLAS VÄNNER GER DIG EXKLUSIVA
FÖRKÖPSERBJUDANDEN, RABATTER OCH
TÄVLINGAR PÅ ALLA VÅRA KONSERTER.
GÅ MED OCH SE SJÄLV!
WWW.STELLAEVENT.SE/STELLAS-VANNER

Biljetter på www.StellaEvent.se

Fika, litteratur och sällskap
Biblioteket är så mycket mer än det skrivna ordet. Ta tillfället i akt att göra
nya bekantskaper, sticka över en kopp kaffe, gå med i en bokcirkel eller bara njut
av samvaron med andra.

Bild: Natalia Kostikova

Stickkaféer
Bild: Anders Magnusson. Konstverk Feliz av Mattias Olofsson

Queert jubileumsår 2022
2022 fyller Umeå stadsbiblioteks hbtq-satsning
Regnbågsbiblioteket 10 år. I satsningen ingår vår
Regnbågshylla på plan 4 i Väven, programverksamhet, boktips på webben och i sociala
medier och mycket mer. Vårt jubileum sammanfaller dessutom med att Umeå fyller 400 år. Det
här kommer vi att fira på olika sätt under hela
året.
Håll utkik på vaven.se och minabibliotek.se för
fler arrangemang framöver.
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Glöm stress och alla måsten varannan tisdag, då
vi bjuder in till stickkafé på stadsbiblioteket. Ta
med ditt handarbete och fikakorgen om du vill.
Det finns även fika att köpa i närheten. Vi ses på
Gör-det-själv på plan 2. Här finns bra belysning,
inspirerande handarbetsböcker och tidskrifter
samt likasinnade handarbetsintresserade att
umgås med.
Kom så ofta du vill och kan – ingen anmälan
krävs.

Datum: tisdagar jämna veckor med start 11 januari
till och med 19 april.
Tid: 17.00-20.00
Lokal: Gör-det-själv på plan 2
Biljettinfo: Kostnadsfritt. Drop in.

Bild: Cato Lein

Sara-dagen 2022:
Sara och barnen
Varmt välkomna till Sara-dagen, som i år har
temat Sara och barnen. Medverkar gör Lars H
Gustavsson, barnläkare och författare och Inga
Kempe, manusförfattare och regissör.
I samarbete med Sara Lidman-sällskapet

Datum: Lördag 26 mars
Tid: 13.00
Lokal: Öppna foajén, plan 1
Biljettinfo: Från 100 kronor.
Biljetter släpps måndag 10 januari via tickster.com
och Vävens kulturreception.

Bild: Pexels

Bokcirklar
Våren 2022 erbjuder vi två boksamtal med efterföljande möten med författarna. Anna-Karin
Palm med romanen Jag skriver över ditt ansikte
och Mian Lodalen med romanen Lesbiska Ligan.
Du väljer själv om du vill vara med på en eller
flera träffar, och om du vill gå på författarbesöken
eller bara delta i boksamtalen.
Deltagare i bokcirklarna är garanterad plats till de
tillhörande författarsamtalen.
I samarbete med ABF

Datum: 9 mars: Boksamtal om Jag skriver över ditt
ansikte.
20 april: Boksamtal om Lesbiska Ligan
Tid: 18.30
Lokal: Ordet, plan 3
Biljettinfo: Kostnadsfritt. Drop in, men anmäl dig gärna
till Maria, på maria.forssen@umea.se.
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Författarmöten
Äntligen kan du återigen träffa människorna bakom de ord som du älskar att läsa.
Våren bjuder på ett brett spann av litteratur. Det handlar om kärlek, motstånd, livsöden
och mycket mer.
Biljetter finns i Vävens kulturreception (090-16 33 10) eller via tickster.com.

Bild: Magnus Liam Karlsson

Fanny Ambjörnsson:
Om Nadja - en systers berättelse

Aaiún Nin: Vårt raseri kommer
inte att gå obemärkt förbi

Hur berättar man om någon som saknar röst? När
Fanny Ambjörnssons syster Nadja föddes blev
inget som någon tänkt sig. Hon kunde inte andas
själv och uppvisade tecken på allvarliga hjärnskador.
Om Nadja: En systers berättelse är ett försök att
närma sig Nadjas liv, speglat genom alla som
funnits runt henne. Boken ställer frågan om vad
det innebär att vara människa i ett samhälle där
självständighet ses som högsta dygd.

Den angolanska fristadsförfattaren Aaiún Nin är
verksam som poet, konstnär och aktivist. Hennes
lyrik är en lika delar sinnlig som brutal balansakt.
Här ryms uppgörelser med kolonialismen, kyrkan
och homofobin, men också emancipation av
kroppen och språket, flödande kroppsvätskor och
queera begär.

Fanny Ambjörnsson är socialantropolog och
genusvetare, verksam vid Stockholms universitet.
Hon har släppt en rad uppmärksammade fackböcker, senast Tid att städa (2018).
I samarbete med Kultur för seniorer

Datum: Torsdag 3 februari
Tid: 14.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Biljettinfo: Kostnadsfria biljetter släpps måndag 10
januari.
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Bild: Daniel Hjorth

Nin var tidigare bosatt i Köpenhamn och är för
närvarande fristadsförfattare i Krakow. I februari
2022 kommer den engelskspråkiga debuten
Broken Halves of a Milky Sun. Athena Farrokhzad
har översatt Nins poesi till det senaste numret av
Provins.
I samarbete med Kvinnohistoriskt museum,
tidskriften Provins och ICORN - Cities of Refuge

Datum: Onsdag 16 februari
Tid: 18.30
Lokal: Kvinnohistoriskt Museum, plan 4
Biljettinfo: Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs.

Bild: Moa Karlberg

Ingår i
bokcirkel

Bild: Frantzdatter Photography

Anna-Karin Palm:
Jag skriver över ditt ansikte

Lisa Wool-Rim Sjöblom:
Den uppgrävda jorden

”Du säger: ’Vad heter din mor nu igen?’
Jag svarar: ’Det är ju du. Du är min mor.’” I Jag
skriver över ditt ansikte följer Anna-Karin Palm
sin mors gradvisa försvinnande in i Alzheimers
sjukdom, och försöker förstå mammans livshistoria. En stark och berörande skildring av ett
kvinnoöde.

Den prisade serietecknaren Lisa Wool-Rim Sjöblom släpper nytt! Den uppgrävda jorden följer två
vuxna adopterade som stals från sina respektive
familjer i Chile och såldes för adoption till samma
familj i Sverige.

Anna-Karin Palm är född 1961 och uppvuxen i
Stockholm. Hon debuterade 1991 med Faunen,
som fick stort genomslag hos kritik och publik.
2019 kom Jag vill sätta världen i rörelse , en prisbelönt biografi över Selma Lagerlöf.
I samarbete med Kultur för seniorer och ABF

Datum: Onsdag 23 mars
Tid: 14.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Biljettinfo: Kostnadsfria biljetter släpps tisdag 1
mars.

Lisa Wool-Rim Sjöblom är verksam som illustratör,
serietecknare och adoptionspolitisk aktivist. Hon
debuterade 2016 med det självbiografiska seriealbumet Palimpsest. Hon är bosatt med sin familj
på Nya Zeeland men besöker Sverige - och Väven
- i samband med boksläppet.

Datum: Lördag 9 april
Tid: 13.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Biljettinfo: 40 kronor.
Biljettinfo: Kostnadsfria biljetter släpps måndag 10
januari.
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Bild: FotoNord

Bild: Elisabeth Ohlsson

Ingår i
bokcirkel

Lars-Gunnar Olsson:
J.H. Schönheit: Ett sällsamt
människoöde

Mian Lodalen:
Lesbiska ligan
– en sann kriminalhistoria

Lars-Gunnar Olsson är författare till biografin
om J H Schönheit – Umeås första läkare, vars liv
påminner om vilket litterärt drama som helst.
Avrättningen av Schönheit har beskrivits som
”en av de blodigaste och ohyggligaste som vårt
fäderneslands rättegångshistoria har att omtala”.
Samtalsledare är Leif Larsson.

Tiden är 1943, mitt under brinnande krig när Eva
får ett oväntat telefonsamtal. Det blir startskottet
för en passionshistoria som slutar i rättegång.
Efter succén med Lisa och Lilly återkommer Mian
Lodalen med Lesbiska ligan – en sann kriminalhistoria. En fängslande roman kring ett fall som
chockerade sin samtid.

I samarbete med Kultur för seniorer

Mian Lodalen är verksam som författare, frilansjournalist och föredragshållare. Lesbiska ligan
ingår i Lodalens svit om homosexuellas livsvillkor
i Sverige, baserad på historiska fall.

Datum: Onsdag 13 april
Tid: 14.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Biljettinfo: Kostnadsfria biljetter släpps
tisdag 1 mars.
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Umeå
400 år

I samarbete med Kvinnohistoriskt museum och ABF

Datum: Torsdag 28 april
Tid: 18.00
Lokal: Kvinnohistoriskt museum, plan 4
Biljettinfo: Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs.

Bokveckan
14-20 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, på vaven.se och minabibliotek.se

Bild: Pexels

Bild: Mina Widding

Litteraturväven - workshop i skrivande
Skrivpedagog Mina Widding väver samman samtida och framtida
litteratur genom att lyfta fram litterära verk ur ett skrivande
perspektiv. Det blir både skrivövningar för att inspirera till eget
skrivande, och en hemlig gäst på scenen!
I samarbete med Studieförbundet Bilda och
Regionbibliotek Västerbotten

Datum: Onsdag 16 mars
Tid: 18.30
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Biljettinfo: Kostnadsfria biljetter släpps måndag 10 januari.
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Litterärt skrivande på
scen
Skrivarlinjen Litterärt skrivande
framför delar av sina verk som
skapats under året på Hola folkhögskola.
I samarbete med
Studieförbundet Bilda och
Regionbibliotek Västerbotten

Datum: Torsdag 17 mars
Tid: 18.30
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Biljettinfo: Kostnadsfria biljetter
släpps måndag 10 januari.

www.umea.se/barnenslittfest

Poesisöndagar
Poesi, lyrik, skaldekonst, kärt barn har många namn. Denna uråldriga konstform går än
idag rakt in i hjärtat hos sina åhörare. Kom och upplev poesi på Väven i vår.

Bild: Kulturverket

Karantänpoesi
Under fjolårens coronakarantän har ett poesikollektiv kopplat till Fritid För Alla skrivit poesi på
meddelandeappar och över videolänk. Resultatet är en samling svarthumoristiska dikter om isoleringens
absurda tillvaro. Nu bjuder deltagarna på uppläsning.
Texterna utgör en sidosektion till Kulturverkets stora projekt Sammankonst, där Fritid För Alla möter
Musikalakademin i musikalen Level 7 på Norrlandsoperan i mars.

Datum: Söndag 13 februari
Tid: 14.00
Lokal: Ordet
Biljettinfo: Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs.
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Bild: Louise Halvardsson

Mauritz Tistelö
Mauritz Tistelö, poet och konstnär, arbetar i sina
senaste böcker med mötet mellan fysisk aktion
och fantasi. ”I min poesi är inget omöjligt, där
kan Rådhuset i käften på en hund öppna munnen
på standing man och såpbubblorna ta eld”, säger
Tistelö. Man kan kalla det live art: en blandning
mellan improvisation, aktion och läst poesi.

Datum: Söndag 13 mars
Tid: 14.00
Lokal: Ordet
Biljettinfo: Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs.

Bild: Kalle Prorok

Kajsa Reicke
Skådeseplaren Kajsa Reicke presenterar ett
personligt urval dikter av poeter som Emily
Dickinson och Wislawa Szymborska.

Datum: Söndag 10 april
Tid: 14.00
Lokal: Ordet
Biljettinfo: Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs.
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Kultur för seniorer
Med arrangemang för alla seniorer i hela kommunen skapas förutsättningar för delaktighet,
eget skapande och spännande kulturella möten. För fullständigt program och information
om det som sker utanför Väven, prenumerera på våra nyheter på umea.se/senior.
Kostnadsfria biljetter bokas och hämtas i Vävens kulturreception (090-16 33 10).
Max två biljetter per person gäller vid alla arrangemang.

Umeå
400 år

Bild: Åsa Adolfsson
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Bild: Ulrika Cambell

Visning av Camilla Akrakas
utställning

Pehr Stenberg och hans
levernesbeskrivning

Camilla Akraka är konstnären som har skapat Me
too-monumentet Listen! på Rådhustorget i Umeå.
I utställningen Skumrask visas främst nya verk i
form av skulpturer och målningar. Minnen, fiktiv
rit och myt blandas med konstnärens förankring
i naturen. Konstpedagog Åsa Adolfsson visar
utställningen.

Professor Fredrik Elgh berättar om Pehr Stenbergs självbiografi och livsöde. Stenbergs levernebeskrivning är en norrländsk självbiografi från
gustaviansk tid. Texten beskriver en livsresa från
föräldrahemmet i en bondby söder om Umeå via
studier i Åbo och åter till hembygden med nya
erfarenheter.

Datum: Tisdag 18 januari
Tid: 14.00
Lokal: Umeå konsthall, plan 3
Anmälan via formulär på umea.se/konst eller
telefon 090-16 53 74.
Kostnadsfritt och begränsat antal platser.

Författaren berättar självutlämnande om sina
upplevelser, bland annat i sökandet efter en livskamrat, som huspräst i förnäma familjer i Finland
och som klassresenär i den tidens Västerbotten.

Datum: Onsdag 19 januari
Tid: 14.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Biljettinfo: Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 5
januari.

Handarbetscafé på finska
Brodera, sticka, virka – ta med dig ett handarbete
och få ny inspiration.
Arrangeras i samarbete med Umeå kommuns
samordnare för förvaltningsområde finska

Datum: Onsdag 26 januari och onsdag 6 april
Tid: 13.00
Lokal: Gör det själv, plan 2

Käsityökahvila suomeksi
Kirjaile, kudo, virkkaa – ota mukaan käsityö ja löydä
uutta inspiraatiota.
Järjestäjä: Suomenkielinen hallintoalue ja Kulttuuria senioreille

Päivä: Keskiviikko 26 tammikuuta, keskiviikko 6
huhtikuuta
Aika: 13.00
Paikka: Gör det själv, kerros 2
Bild: Surene Palvi

En pensionärs drömresa
Håkan Karlsson berättar om en av sina drömresor
och visar fantastiska fotografier. Vi startar i Utah
för att se berömda nationalparker där sandsten
har format 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 1 000 mil genom
storslagen amerikansk natur.

Datum: Onsdag 2 februari
Tid: 14.00
Lokal: Upplev Multisal, plan 4
Biljettinfo: Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 19
januari.

Bild: Håkan Karlsson
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Vi börjar bli vana nu. Gasa, bromsa, gasa och bromsa
igen. Nu hoppas och tror vi på att kunna köra för
fullt under 2022 – med massor av scenkonst i Väven.
Vi på Umeå Teaterförening har som vanligt
valt ut ett spännande utbud, där du fritt kan välja.
Under våren kan du här på Väven uppleva drama,
komedi, familjeföreställningar, musikteater
och mer – allt av högsta klass.
Varmt välkommen att vara med!

Vi kör
STORTORGET
17 FEBRUARI

VÄNINNAN
1 MARS

IN MEMORIAM
11 MARS

Ett tänkvärt och komiskt drama om
vad som hände med Olof Palmes
dröm om Sverige.

Ett ömsint drama om vänskap och
maktspel i politikens innersta rum.

Om skuld, skräck och förlåtelse
i en psykologisk thriller
med skådespelarikonerna
Lotta Tejle och Ann Petrén.

ALICE I UNDERLANDET
20 MARS

ROTTERDAM
23 –26 MARS

BARNEN FRÅN
FROSTMOFJÄLLET 6–7 APRIL

Spelas på svenskt teckenspråk och
med svenskt tal integrerat på scen.
Alice har just börjat på en dövskola
där teckenspråk är förbjudet när hon
en dag upptäcker Underlandet.

En bitterljuv romantisk komedi om
genus, sexualitet och att vara långt
hemifrån.

Familjeföreställning om en syskonskara
på flykt i ett hungrigt Sverige.

FÖREVIGT MED ISON & FILLE
24 APRIL

KLUNGAN – TOPPA JAGET
12– 14 MAJ

Ett musikdrama om klass, vänskap
och drömmar med Ison & Fille
live på scen.

Efter två års väntan är äntligen Klungans succé tillbaka. Toppa jaget är berättelsen
om ett storslaget experiment och förverkligandet av drömmen om ett lättare liv
och att faktiskt räcka till.

Biljettcentrum.com, 090-13 31 80, 0771-47 70 70, umeateaterforening.se

PLOKK

på, 2022

Bild: Beata Rydén

Kultur + senior = sant
Välkommen till en inspirerande eftermiddag i kulturens tecken, en varm och kärleksfull famn på alla
hjärtans dag. Du bjuds på en buffé med inspiration och information av föreläsare, framträdanden och
fika. Som dessert framför artisten Clara Gustavsson melodier från förr, kärleksrus och tidlöst vemod
- hela känslospektrat ryms när hon tar plats på scen. Hon bjuder på amerikanska jazzstandards, tysk
tango och svenska schlagers från 1930–1950-talen och tillägnar dem alla typer av hjärtan där ute.

Datum: Måndag 14 februari
Tid: 13.00
Lokal: Vävenscenen, plan 1
Biljettinfo: 40 kronor. Biljettsläpp måndag 10 januari via tickster.com och Vävens kulturreception.
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Västerbottens sötvattensfiskar
Möt Jörgen Wiklund som rest land och rike runt
med ett specialbyggt akvarium i baksätet av bilen
och fotograferat allt från lax till simpa livs levande.
För detta gedigna arbete utsågs han till Årets
naturfotograf 2020.
Jörgen Wiklund är fotograf och forskningsingenjör
på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Institutionen
för vilt, fisk och miljö i Umeå.

Bild: Jörgen Wiklund

Datum: Tisdag 22 februari
Tid: 14.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Biljettinfo: Kostnadsfria biljetter släpps tisdag 8
februari.

Sverigefinnarnas dag

Ruotsinsuomalaisten päivä

Välkommen till kaffe och samtal om gemensamma
minnen.

Tervetuloa kahville ja keskustelemaan yhteisistä
muistoista.

Arrangeras i samarbete med Umeå kommuns
samordnare för förvaltningsområde finska.

Järjestäjä: Uumajan kunnan suomenkielisen
hallintoalueen koordinoijat ja Kulttuuria senioreille

Datum: Torsdag 24 februari
Tid: 13.00
Plats: Upplev multisal, plan 4

Päivä: Torstai 24 helmikuuta
Aika: 13.00-15.00
Paikka: Multisalen, kerros 4

Allsång
Kom in till värmande allsång. Vi sjunger av
hjärtans lust och alla röster passar. Åke Swahn
leder oss bland toner och ord och med sig har han
sitt dragspel. Kom som du är, inga förkunskaper
krävs. Detta är den första av fyra allsånger för
året.

Datum: Torsdag 3 mars
Tid: 14.00
Lokal: Vävenscenen, plan 1
Biljettinfo: Kostnadsfria biljetter släpps torsdag 10
februari.
Bild: Pressbild
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Bild: Pressbild

Konsert: Darya & Månskensorkestern Konsertti: Darya & Månskensorkestern
När världens vemodigaste musik, finsk tango,
mixas med exotica, beguine, finsk ståltrådsrock,
vals, iranska krigssånger och schlager, skapas ett
musikaliskt universum som regeras av Sveriges
orkrönta tangodrottning Darya Pakarinen. Darya
& Månskensorkestern har turnerat i hela Skandinavien och drev tidigare klubben Tangopalatsi på
Södra Teatern i Stockholm, där de samarbetade
med många artister med finsk anknytning som
Frida Hyvönen, Markus Krunegård, Anna Järvinen
och Arja Sajonmaa. Nu kan vi äntligen välkomna
dem till Umeå och Vävenscenen.
Arrangeras i samarbete med Umeå kommuns
samordnare för förvaltningsområde finska och
meänkieli

Datum: Lördag 5 mars
Tid: 15.00
Lokal: Vävenscenen, plan 1
Biljettinfo: 50 kronor.
Biljettsläpp torsdag 27 januari via tickster.com och
Vävens kulturreception.
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Kun maailman melankolisin musiikki, suomalainen tango sekoitetaan eksoottisuuteen, beguineen, suomalaiseen rautalanka rockiin, valssiin,
iranilaisiin sotalauluihin ja iskelmämusiikkiin
luodaan musikaalinen maailmankaikkeus, jota
hallitsee Ruotsin kruunamaton tangokuningatar
Darya Pakarinen. Darya ja orkesteri ovat kiertäneet koko Skandinavian ja pyörittivät aikaisemmin klubia Tangopalatsi Södra Teatterissa
Tukholmassa, tekivät yhteistyöta siellä monien
artistien kanssa joilla on myös suomalaistet
juuret kuten Frida Hyvönen, Markus Krunegård,
Anna Järvinen ja Arja Saijonmaa. Nyt voimme
vihdoinkin toivottaa heidät tervetulleiksi Uumajaan Vävenin näyttämölle (Vävenscenen).
Järjestetään yhteistyössä Uumajan kunnan
suomen- ja meänkielen hallintoalueen koordinoijien
kanssa

Päivä: Lauantai 5 maaliskuuta
Aika: 15.00
Paikka: Vävenscenen, kerros 1
Liput: 50 kruunua. Osta/varaa lippu tickster.com
kautta ja Vävenin kulttuurivastaanotosta.

Bild: Västerbottens museum

Umeå
400 år

Norrlandsstädernas kamp
för frihandel
Flera norrländska städer fick på 1620-talet nya
privilegier. Umeå fick sina första interimsprivilegier
22 juni 1622. Även om Umeås borgare först inte
accepterade regeringens bud är det nu dags att
fira 400 år som stad.
Detta är den första av fyra föreläsningar i årets
serie om Umeå stads historia. Föreläsningarna
ges av Rolf Hugosson.

Datum: Tisdag 8 mars
Tid: 14.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Biljettinfo: Kostnadsfria biljetter släpps tisdag 22
februari.

Bild: Madelene Edlund

Workshop: Lappa & laga
Har du hål i skjortan, klänningen, jeansen, sjalen
eller kanske vantarna? Ta med det som behöver
lagas, material och en nål. Möt Karin Engström
från Broderiakademin som inspirerar, hjälper och
guidar.
Kanske blir det en osynlig maskinlagning, en för
hand, japansk boro eller äntligen får favoritskjortan
en ny knapp. Visst material finns på plats.

Datum: Tisdag 15 mars
Tid: 13.00
Loka: Gör det själv, plan 2
Begränsat antal platser. Föranmälan till
madelene.edlund@umea.se senast 8 mars.

Koka soppa på finska

Keitä soppaa suomeksi

Var med när vi kokar en riktig finsk soppa, smaksatt med prat och diskussioner på finska. Vi hinner
också baka ett enkelt bröd. Träffen avslutas med
att vi äter tillsammans. Ingen föranmälan, ingen
avgift.

Tule mukaan, kun keitämme aidon suomalaisen
sopan jutustelun ja suomenkielisen keskustelun
maustamana. Ehdimme myös leipomaan leipää.
Tilaisuuden päätteeksi syömme yhdessä.
Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua, se on ilmainen.

Arrangeras i samarbete med Umeå kommuns
samordnare för förvaltningsområde finska

Järjestäjä: Suomenkielinen hallintoalue ja
Kulttuuria senioreille

Datum: Onsdag 16 mars
Tid: 11.00
Lokal: Umgås matverkstad, plan 4

Päivä: Keskiviikko 16 maaliskuuta
Aika: 11.00
Paikka: Umgås matverkstad, kerros 4, Väven
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Bild: Pixabay

Dina ord - öppen scen för poesi
och spoken word
Vi firar världspoesidagen med en kväll för och
med ord i alla deras former och uttryck för alla
i alla åldrar. Öppen scen för poesi och spoken
word. Ett vänligt, varmt och inspirerande
sammanhang. Välkommen som poet och/eller
publik. Det som framförs ska vara skrivet av den
eller de som står på scen och det får vara max fem
minuter långt. För anmälan och mer information,
kontakta madelene.edlund@umea.se.
Arrangeras i samarbete med Umeå stadsbibliotek

Datum: Måndag 21 mars
Tid: 18.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Biljettinfo: Fri entré, publikbiljett krävs.
Biljetterna släpps måndag 7 mars.

Bild: Dionysos Films

Film: 70 är bara en siffra
Seija är artist. Alla älskar henne, men hon har
väldigt svårt att släppa in människor i sitt liv. När
hon en dag träffar en ung låtskrivare så inser hon
att hon måste stiga ner från sin tron till människorna - och dessutom uthärda följderna av detta.
70 är bara en siffra är Johanna Vuoksenmaas nya
komedi, där schlagerstjärnan Seija Kuula spelas
av legendariska Hannele Lauri. Filmen är en
hyllning till alla kvinnliga artister i Finland och i
filmen får vi höra många låtar som älskas av hela
nationen.

Datum: Torsdag 24 mars
Tid: 14.00
Lokal: Tystnad – Folkets Bio, plan 4
Biljettinfo: Kostnadsfria biljetter släpps torsdag
10 mars.

Workshop: Fritt broderi
Broderiet är fritt som fågeln och allt är möjligt. Med nål och tråd och vår kunniga brodös får du se,
utmanas och själv prova på broderi. Glöm de gamla förmaningarna och upplev broderi utifrån glädje
och lust tillsammans med Karin Engström, Broderiakademin.
Ta med ett eget broderi eller prova något på plats, öppet för alla. Inga förkunskaper krävs.

Datum: Tisdag 22 mars
Tid: 13.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Begränsat antal platser. Föranmälan till madelene.edlund@umea.se senast 15 mars.
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Bild: Olle Ohlsson

Bild: Patrik Degerman

Lev - Sara Lidman som aktivist och talare
Sara Lidman avslutade nästan alla sina tal med “Lev!” En uppmaning att vi alla ska komma ihåg att vi
faktiskt lever. Det är vi som måste ta ansvar, tänka, reflektera, protestera och agera -nu!
Föreställningen Lev! är ett elektromusikaliskt scenkonstverk, ett kollage av tal och musik, baserat på
offentliga tal av Sara Lidman. Efter pausen ges en föreläsning om Sara Lidman som talare och agitator.
Arrangeras i samarbete med Bilda

Datum: Måndag 28 mars
Tid: 13.00: Föreställningen LEV!
14.30: Föredraget Sara Lidman som talare och agitator
Lokal: Vävenscenen, plan 1
Biljettinfo: Kostnadsfria biljetter släpps torsdag 3 mars.

Kostnadsfr
ia
biljetter hä
mtas i
Kulturrecep
tionen, plan
3
i Väven. De
t går även
b
ra
att boka via
telefon på
090-16 33 1
0

Hur får vi en värdig vård av människor med
demens – vad har vi lärt oss av pandemin?
Yngve Gustafson är senior professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik vid Umeå universitet.
Han har arbetat närmare 50 år med vård av gamla människor, både
inom äldreomsorgen och inom akutsjukvården. Hans forskning
har alltid fokuserat på att förbättra vård av och omsorg om gamla
människor. Han har varit aktiv i äldrevårdsdebatten och har också
medverkat i TV-serier om äldreomsorgen.

Datum: Tisdag 5 april
Tid: 14.00
Lokal: Vävenscenen, plan 1
Biljettinfo: Kostnadsfria biljetter släpps tisdag 15 mars.
Bild: Mattias Pettersson
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Bild: Jon Fällström

Skapa och skriv ut i
3D
Visste 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.

Datum: Tisdag 12 april
Tid: 13.00
Lokal: Bygg, Plan 3
Anmälan via formulär på
umea.se/senior.

Bild: Lars Böhlin

Tesalong med Tema
Välkomna till vårens tesalong, denna gång ett samtal och möte
med musikaliska förtecken. Musikdirektören Elisabeth Holm är
bekväm med olika musikaliska genrer. Hon är Kammarmusikföreningens ordförande men leder också studiecirklar i hårdrock.
Under nästan 30 år var hon verksam som musiklärare på Dragonskolan, Umeå. Hon deltog bland annat i skolans internationella
arbete och som pensionär fortsätter hon med att möjliggöra
kulturmöten bland annat i arbetet med kören ”Happy Mix”, som är
en blandning av ”gammsvenskar” och ”nysvenskar”.

Datum: Tisdag 19 april
Tid: 14.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Biljettinfo: Kostnadsfria biljetter släpps tisdag 5 april.

Varför blev Umeå Norrlands största stad?
Räknat i antal invånare var Sundsvall länge större än Umeå - till
och med Skellefteå hade fler invånare på 1940-talet. Ändå blev
Umeå ett mäktigt centrum i Norrland. Här förlades vid slutet av
1800-talet två regementen, lasarettet växte snabbt, och på 1930-talet
inrättades här rikets fjärde hovrätt. Sedan kom Umeå universitet
och SLU. Men varför hamnade allt i Umeå?
Detta är den andra av fyra föreläsningar i årets serie om Umeå
stads historia. Föreläsningarna ges av forskaren och universitetslektorn Rolf Hugosson.

Umeå

Bild: Västerbottens museum
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400 år
Datum: Tisdag 26 april
Tid: 14.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Biljettinfo: Kostnadsfria biljetter släpps tisdag 12 april.

©Mikael Åberg/Bildupphovsrätt 2022 (beskuren)

Bild: Stina Johansson

Visning av Mikael Åbergs utställning Broderiutställning – Kvinnliga
pionjärer i Umeå och Västerbotten
Mikael Åbergs utställning visas av konstpedagog
Åsa Adolfsson. Åberg är Umeåkonstnären som
bland annat har skapat skulpturer av barn som
Hoppare utanför Stadskyrkan eller Badare i
Navet. Förutom skulptur jobbar Åberg med foto,
film, teckning och installation. 2020 blev Mikael
Åberg Umeå kommuns konststipendiat.

Under 2021 firades att den kvinnliga rösträtten
funnits i 100 år. Broderigruppen Genom Nålsögat
har inspirerats av kvinnor som på olika sätt bidragit
till samhällsutvecklingen i Umeå och Västerbotten.
Gruppen har skapat broderier som hyllar dessa
kvinnor.

Datum: Torsdag 28 april
Tid: 14.00
Lokal: Umeå konsthall, plan 3
Anmälan via formulär på umea.se/konst eller
090-16 53 74. Kostnadsfritt och begränsat antal
platser.

Utställning
Datum: 6-22 maj
Tid: Samma öppettider som biblioteket
Lokal: Gör det själv, plan 2
Vernissage
Datum: Fredag 6 maj
Tid: 14.00
Lokal: Gör det själv, plan 2
Drop-in i mån av plats.
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©Vicke Lindstrand/Bildupphovsrätt 2022,
Foto: Philip Avesand
Bild: Ulla Nordlinder

Umeås kvinnliga pionjärer
– ett broderiprojekt
Broderigruppen Genom Nålsögat föreläser om sitt broderiprojekt
om kvinnor som bidragit till samhällsutvecklingen i Umeå och
Västerbotten. Deras nyfikenhet på de kvinnor som kämpat för rösträtten i Umeå ledde till att de hittade fler intressanta kvinnor. Vid
broderiträffar har bedrifterna diskuterats och broderier skapats
som hyllar dessa kvinnor. Broderierna visades första gången hösten
2021. Under vintern 2021 - 2022 har ytterligare broderier kommit
till.

Datum: Tisdag 10 maj
Tid: 14.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Biljettinfo: Kostnadsfria biljetter släpps tisdag 26 april.

Konstvandring på
stan
Följ med på en vårpromenad
och upptäck konsten på Umeås
gator och torg! Konstpedagog
Åsa Adolfsson leder visningen.

Datum: Tisdag 24 och 31 maj
Tid: 14.00
Samling: Grön Eld på Järnvägstorget
Anmälan via formulär på
umea.se/konst eller telefon
090-16 53 74. Kostnadsfritt och
begränsat antal platser. Inställt
vid dåligt väder, vilket meddelas
via mejl samma dag.

100 nyanser av grönt
100 nyanser av grönt på Väven blir ett startskott för sommarens
odling. Trädgårdsproffs och amatörer delar med sig av kunskap om
trädgård, natur och odling. I år är det särskilt fokus på drömplantor
för din och min trädgård.
Umeå trädgårdssällskap håller växtmarknad med försäljning av
egenproducerat och närodlat. Det blir föredrag och visningar.
Detaljerat program presenteras under våren.
Arrangeras i samarbete med Umeå Trädgårdssällskap

Datum: Torsdag 16 juni
Tid: 15.00-20.00
Lokal: Öppna foajén, plan 1
Bild: Jenny Vinsa
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Medicinsk forskning för alla.
I Väven och på webben
Under våren bjuder vi på ett spännande
program med olika teman, och gofika förstås.
Boka redan nu in dessa lördagar:
29 JANUARI

Tema: Covid-19

19 FEBRUARI Tema: Gensaxen
19 MARS

Tema: Artificiell intelligens i vården

9 APRIL

Tema: Grundforskning för en bättre sjukvård

Håll utkik efter annons och kalendariet
på umu.se

Vårens program i Väven - en sammanfattning
Den här våren är totalt fullmatad! Här har du en bra översikt.
Kom ihåg att saker kan förändras. Därför gör du säkrast i att
besöka vaven.se/kalender för att se det allra senaste.
Januari 2022
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Torsdag 17/2

Stortorget

Tisdag 18/1

Visning av Camilla Akrakas
utställning

Fredag 18/2

Våra sanningar - Live

Lördag 19/2

Fika efter en forskare

Onsdag 19/1

Pehr Stenberg och hans
levernesbeskrivning

Söndag 20/2

Solen sover

Tisdag 22/2

Västerbottens sötvattensfiskar

Lördag 22/1

Att gestalta ett monument

Torsdag 24/2

Sverigefinnarnas dag

Onsdag 26/1

Handarbetscafé på finska

Fredag 28/1

Johan Airijoki och Malmfältens
Rockklubb

Lördag 29/1

Fika efter en forskare

Lördag 29/1

Skator

Söndag 30/1

Öppen scen: Tangocafé med
prova-på i Argentinsk tango

Mars 2022
Tisdag 1/3

Vänninan

Torsdag 3/3

Allsång

Lördag 5/3

Darya och Månskensorkestern

Söndag 6/3

Öppen scen: Plasmablast

Tisdag 8/3

Februari 2022

Norrlandsstädernas kamp
för frihandel

Onsdag 9/3

Bokcirkel

Onsdag 2/2

En pensionärs drömresa

Torsdag 10/3

Vad blir det för mord - Live

Torsdag 3/2

Författarmöte:
Fanny Ambjörnsson

Fredag 11/3

In Memoriam

Lördag 5/2

Rock Theatre Plays Genesis

Lördag 12/3

Miss Li

Söndag 6/2

Mattias Alkberg

Söndag 13/3

Schh! Det låter djur

Söndag 6/2

Häxan och humlan

Söndag 13/3

Poesisöndag: Mauritz Tistelö

Torsdag 10/2

Moonica Mac - Kom till mig tour

Tisdag 15/3

Workshop: Lappa och laga

Fredag 11/2

Alfonsdagen

Onsdag 16/3

Koka soppa på finska

Fredag 11/2

Surviving in Sweden as
an African

Onsdag 16/3

Litteraturväven - workshop
i skrivande

Lördag 12/2

Dockhumor 2

Torsdag 17/3

Litterärt skrivande på scen

Söndag 13/2

Poesisöndag: Karantänpoesi

Lördag 19/3

Fika efter en forskare

Söndag 13/2

Öppen scen: Duo Lin

Lördag 19/3

Moto Boy w/ Alexander
Wrangstål

Måndag 14/2

Kultur + senior = sant

Söndag 20/3

Barnens littfest

Onsdag 16/2

Författarmöte: Aaiún Nin

Söndag 20/3

Alice i underlandet

Måndag 21/3

Dina ord - öppen scen för poesi
och spoken word

Onsdag 20/4

Bokcirkel

Torsdag 21/4

Jonathan Johansson
- Om vi får leva

Onsdag 23/3

Författarmöte: Anna-Karin Palm

Onsdag 23/3

Rotterdam

Fredag 22/4

Visor och grimascher

Torsdag 24/3

Rotterdam

Lördag 23/4

Stiftelsen

Torsdag 24/3

Film: 70 är bara en siffra

Söndag 24/4

Öppen scen: VA Big Band

Fredag 25/3

Rotterdam

Söndag 24/4

Förevigt med Ison och Fille

Lördag 26/3

Rotterdam

Tisdag 26/4

Lördag 26/3

Sara-dagen 2022:
Sara och barnen

Varför blev Umeå Norrlands
största stad?

Torsdag 28/4

Författarmöte: Mian Lodalen

Öppen scen: Musik med Renhornen

Torsdag 28/4

Visning av Mikael Åbergs utställning

Fredag 29/4

Regnbågsfamiljernas dag

Fredag 29/4

Thåström - Dom som skiner

Söndag 27/3

April 2022
Lördag 2/4

Högläsningsklubben

Söndag 3/4

Magiska Magna och hennes
förtrollade giraff

Maj 2022
Fredag 6/5

Vernissage: Kvinnliga pionjärer i
Umeå och Västerbotten

Tisdag 10/5

Umeås kvinnliga pionjärer - ett
broderiprojekt

Tisdag 5/4

Föreläsning: Hur får vi en värdig
vård av människor med demens

Tisdag 5/4

Öppet konstarkiv

Onsdag 6/4

Handarbetscafé på finska

Torsdag 12/5

Klungan - Toppa jaget

Onsdag 6/4

Barnen från Frostmofjället

Fredag 13/5

Klungan - Toppa jaget

Torsdag 7/4

Barnen från Frostmofjället

Lördag 14/5

Klungan - Toppa jaget

Fredag 8/4

The Wannadies w/ Duschpalatset

Söndag 15/5

Oknyttsförvaltningen

Lördag 9/4

Fika efter en forskare

Tisdag 17/5

Kaos i kvinnohjärnan - Mia Lundin

Lördag 9/4

Maxida Märak - Live 2022

Torsdag 19/5

Över min döda kropp - Live

Lördag 9/4

Författarmöte:
Lisa Wool-Rim Sjöblom

Söndag 22/5

Öppen scen:
A Catalogue of the Universe

Söndag 10/4

Den kosmiska
havsträdgårdspassagen

Tisdag 24/5

Konstvandring på stan

Tisdag 31/5

Konstvandring på stan

Söndag 10/4

Öppen scen:
Björkstakören Gott och blandat

Söndag 10/4

Poesisöndag: Kajsa Reicke

Måndag 11/4

Den kosmiska
havsträdgårdspassagen

Tisdag 12/4

Skapa och skriv ut i 3D

Onsdag 13/4

Författarmöte:
Lars-Gunnar Olsson

Tisdag 19/4

Tesalong med Tema

Med reservation för ändringar.

Juni 2022
Söndag 5/6

Öppen scen: Beckett

Torsdag 16/6

ll bgrönt
100 nyanserAav
iljettinfo

rmation
hittar du på
vaven.se/k
alender

Med reservation för ändringar.
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Följ oss!
www.vaven.se/nyhetsbrev
programivaven
Program i Väven
Storgatan 46A, Umeå

