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I din hand håller du höstens kulturutbud i Väven.

Efter en lång period av anpassningar under pandemin börjar vi sakta men säkert se lättnader och kan ta del 
av kulturupplevelser igen. Som vi har längtat! 

I Väven betyder det en höst fylld av gästspel, författarbesök och scenkonst, utställningar och aktiviteter - 
självklart något för alla åldrar. Kort och gott, allt vi har väntat på.

VI följer givetvis utvecklingen noga och anpassar oss efter de restriktioner som gäller. Du som besöker oss 
ska alltid kunna känna dig trygg! Platserna till arrangemangen är därför färre även under hösten. Aktuell 
information kring arrangemang, så som biljetter och annat praktiskt hittar du som vanligt i evenemangs-
informationen på vaven.se. Du kan även hålla dig uppdaterad genom att följa Program i Väven på Facebook 
och Instagram.

Vi gör det här tillsammans så glöm inte: Tvätta händerna ofta och noga, håll avstånd till andra och stanna 
hemma om du känner dig sjuk. Det gäller även dig som är vaccinerad.

Ta hand om dig!

Välkommen till Väven!



Lekfullt och spännande 
för barn och unga
Umeå kommuns kulturförvaltning 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 hämtas/bokas kostnadsfria biljetter samma vecka som aktiviteten 
äger rum, i Vävens kulturreception (090-16 33 10).
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Under - små och stora underverk för de allra yngsta
Nomo Daco

En dansföreställning för bebisar mellan 4 och 18 månader och deras vuxna. Upptäck ett föränderligt 
rum, där kroppar, tyg och ljus dansar. Under ytan gömmer sig nya världar. Under talar till alla sinnen 
och är inspirerad av tankar om den stora planeten och det lilla barnet. Här ryms både små och stora 
underverk.

Föreställningen har anpassats efter rådande förhållanden och publiken bjuds in att tillsammans med 
dansarna utforska relationen mellan vuxen och barn. Tiden för att vistas i rummet är flexibel och tar 
hänsyn till barnets och förälderns rytm och behov.

Datum och tid: Lördag 9 oktober, klockan 10.00 och 14.00 
Söndag 10 oktober, klockan 13.00 och 15.00 
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Målgrupp: Bebisar 4-18 månader och deras vuxna.
Längd: Cirka 30 minuter 
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 6 oktober.

Bild: Mattias Andersson

Fyra
tillfällen!
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Häxan och humlan
Dockteater Månstjärnan

Alla barn vet kanske inte 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, hur viktiga humlorna är och att alla i 
naturen har sin plats och funktion. Den handlar 
också om vänskap, och att trots att man kan verka 
så olika, som en kaktus och en blomma i det här 
fallet, så är man egentligen inte det.  
 
Scenen är på samma gång ett ökenlandskap och 
en blomsteräng. Äppelträdet blommar med de 
vackraste blommor. Men i det halvvissna trädet, 
där häxan bor, finns det inga blommor. Egentligen 
kan man ju tycka att häxan inte skulle vara intres-
serad av blommor. Men eftersom hon så gärna vill 
ha äpplen, måste hon ju först få blommor. Och för 
att få blommor måste hon ha en humla!

Datum: Söndag 24 oktober 
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn från 3 år
Längd: 30 minuter 
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 20 oktober.

Bild: Dockteater Månstjärna

Trudelutter och visdomsord
Magda Andersson och Johan Wållberg

En person sopar scenen i väntan på att teatern 
ska öppna, medan publiken smyger in i en mörk 
salong. Hon får syn på barnen och slår sig ned på 
en pall för att dela med sig av sina visdomsord och 
några historier ur sitt liv.

Trudelutter & visdomsord är en visjazzig musik- 
föreställning där berättelser från sagornas värld 
vävs ihop till en fängslande show. Barnen bjuds 
in till allsång, skratt och dramatiskt allvar i 
spännande tolkningar av kända barnsånger, 
såväl som några mer okända av Astrid Lindgren, 
Georg Riedl, Tove Jansson, Barbro Lindgren, Jojje 
Wadenius med flera.

Datum: Söndag 17 oktober 
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn från 3 år 
Längd: 30 minuter 
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 13 oktober.

Bild: Frida Sömskar
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Mina i vildmarken
Tantteatern

En dramatisering av boken med samma namn av 
författaren Anna Höglund.

Ett relationsdrama mellan två björnar som
engagerar både barn och vuxna. Mina är en brun 
nalle med nyfiken blick. Kåge är en vit medel- 
ålders björn, intresserad av sin platt-tv. Mina 
tycker att Kåge tar för stor plats där hemma. 
Men en dag hittar hon en koja i skogen.

Datum: Söndag 7 november 
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn från 3 år
Längd: 30 minuter 
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 3 november.

Bild: Tantteatern

Akta dig Betty
Profilteatern

Kalle Gunnarsson ska bli morfar till pyttelilla och 
underbara barnbarnet 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 
bestiga 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 tap-
pa 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 vet ju ingenting. Hur ska hon 
lyckas akta sig för hårda bilar, höga träd, hiskeliga 
stup, hala isfläckar och vassa saxar? Det finns ing-
en tid att förlora. Morfar Kalle 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.

Datum: Söndag 28 november 
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn 4-6 år
Längd: 30 minuter 
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 24 november.

Bild: Andreas Nilsson
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Musiklekis
Kristina Sturk och Anders Winterstam

I Musiklekis får barnen följa med in i musikens 
värld. De får lyssna och sjunga kända visor, men 
också vara kompositörer eller dirigenter som ska-
par och improviserar fram musik tillsammans. 

Barnen får på ett lekfullt sätt lära sig om musik: 
noter, dynamik (starkt/svagt), musikalisk artiku-
lation mm. - lite som ett musikaliskt Fem myror är 
fler än fyra elefanter. Grundtanken är att locka till 
att musicera och finna glädje och lek i musiken.

Datum: Söndag 5 december 
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn från 4 år
Längd: 30 minuter 
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 1 december.

Bild: Anders Steinwall

Vem är på teater?
Ögonblicksteatern

Ögonblicksteatern har återigen fått det stora 
förtroendet att dramatisera Stina Wirséns böcker. 
Denna gång har Sara Gallardo skrivit en föreställ-
ning utifrån Vem blöder?, Vem är söt? samt Vem är 
död?.  
  
I Vem är på teater? möter vi vännerna Katt, Kanin, 
Nalle, Fågel och Nallegris som bygger en teater. 
Mycket kommer att hända innan den står klar. 
Någon kommer att blöda, någon kommer att dö.  
  
Gult är fult säger kompisarna till Katten. Men 
Fågel håller inte med - Gult är fint!  
  
Om att leva och vara i livets alla stunder. Ibland 
är det viktigt att njuta av chokladbollar, ibland att 
fundera över döden

Datum: Söndag 12 december 
Tid: 14.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn från 3 år
Längd: 40 minuter 
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 8 december.

Bild: Johan Gunséus
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Återkommande och annat skoj
Du som gärna planerar dina barnaktiviteter i förväg behöver inte ha stenkoll på allt i 
kalendern. Varje veckoslut finns alltid något på schemat för de yngre. 
Alla aktiviteter kräver biljett. Antalet platser anpassas efter rådande restriktioner. 
Om inget annat anges hämtas/bokas kostnadsfria biljetter samma vecka som aktiviteten 
äger rum, i Vävens kulturreception (090-16 33 10).

Allt
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Sagoklubben

Stora som små, är välkomna till 
stadsbibliotekets sagostund. 
Kom till oss och upplev bilder-
böckernas fantastiska värld 
tillsammans.

Datum: Fredagar hela hösten
Tid: 10.00-10.30
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Från 3 år

Bild:  Surolle

Sångstund

Lyssna på eller sjung med i kän-
da och okända barnvisor. Jesper 
Salander spelar och sjunger med 
er i Sagorummet varje fredag.  

Datum: Fredagar 17 september- 
26 november
Tid: 15.00-15.30
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Från 2 år

Bild: Anders Magnusson

Bebisramsor

Vi ramsar och läser för de små. 
Roliga ramsor och babybokprat, 
med efterhängsmys för de allra 
minsta. Välkommen!

Datum: Torsdagar 16 september- 
25 november
Tid: 13.30-13.50
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn 6-12 månader

Bild: Marcus Barbosa Ferreira

Skapande i ateljén med Kulturskolan

Under tre fredagar blir det kreativt skapande i ateljén när 
Kulturskolans pedagoger gästar stadsbiblioteket. 

Datum: Fredagar 19 november, 26 november och 3 december
Tid: 13.00-15.00
Lokal: Skapa formverkstad, plan 4
Målgrupp: Barn i alla åldrar 
Kostnadsfria biljetter släpps två veckor innan arrangemanget.

Biljett 
krävs

Bild: Evgeniya Murashova / Mostphotos

Biljett 
krävs

Biljett 
krävs

Biljett 
krävs

Kom ihåg att hålla avståndet och att tvätta händerna
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Rysligt bra författarbesök med Lena Ollmark

Författarbesök av Lena Ollmark, som skrivit många populära rysare 
för barn och unga. Dessutom presenteras vinnaren av Krumelurs 
skrivartävling Till havs. Priset delas ut av ingen mindre än Lena 
Ollmark själv.

I samarbete med Studieförbundet vuxenskolan och 
Krumelur – föreningen för unga ord i norr.

Datum: Tisdag 16 november 
Tid: 18:30
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Från 9 år
Kostnadsfria biljetter släpps två veckor innan arrangemanget.

Bild: Kajsa Göransson

En resa över Östersjön – finsk 
barnbokskonst idag

En tvåspråkig och interaktiv utställning för både 
stora och små, med tio fantastiska böcker från 
Finland. Här återfinns musiksatt zoologi, djur 
som ingen sett, djur vi ser på nytt, och en kultur-
historisk betraktelse om ”fisens liv”. Vi får följa 
årstidernas gång och uppleva innebörden av sann 
vänskap som inte vet av några gränser.

Dessutom blir det skapande aktiviteter på fredags- 
eftermiddagarna. Läs mer på minabibliotek.se. 

Datum: Öppnar vecka 38 och pågår i fyra veckor.
Tid: Följer stadsbibliotekets öppettider
Lokal: Skapa formverkstad, plan 4
Målgrupp: Från 4 år
Inga biljetter krävs, men tänk på att hålla avstånd.

Bild: Finlandsinstitutet

Queera tider! Författarbesök på 
Pride med Edward Summanen

Hör författaren Edward Summanen berätta om 
historiska personer som brutit mot normer kring 
kön och sexualitet. Han pratar  också om hur 
synlighet och rättigheter för hbtqi-personer 
förändrats i Sverige genom åren.

Arrangeras av Umeå stadsbibliotek 
som en del av Pride.

Datum: Måndag 27 september
Tid: 18.30
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Målgrupp: Från 12 år
Kostnadsfria biljetter släpps två veckor 
innan arrangemanget.

Bild: Hugo Thambert

Se live på minabibliotek.se
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Umeå konsthall är en mötesplats med fokus på samtidskonst. Här kan du ta del av det 
lokala och nationella inom bild- och formområdet – alltid med fri entré. 
Antalet platser anpassas efter rådande restriktioner. För fullständigt program och mer 
information, prenumerera gärna på våra nyheter på umea.se/konst. Kontakt: Moa 
Krestesen, konstintendent, mejl, moa.krestesen@umea.se eller telefon 090-16 34 82.

Camilla Akraka        
Skumrask
16 oktober 2021 - 23 januari 2022

Camilla Akraka är konstnären som har skapat 
metoo-monumentet Listen! (2019) på Rådhus- 
torget i Umeå. Hennes dubbla etniciteter (med 
en svensk mor och en nigeriansk far) har haft 
stor betydelse i hennes konstnärskap och hon har 
ständigt, omedvetet eller medvetet, undersökt 
hur det är att vara annorlunda. I Camilla Akrakas 
konst finns frågor om klass, kön, etnicitet och 
ålder alltid närvarande.

I utställningen Skumrask visar Akraka främst
nya verk i form av teckningar, skulpturer och
målningar. Minnen, fiktiva riter och myter 
blandas med konstnärens förankring i naturen.

Vernissage lördag den 16 oktober klockan 13.00. 
Kostnadsfria lunchvisningar på torsdagar klockan 
12.30-12.50. Se aktuella datum på umea.se/konst. 
På hemsidan kan du även uppleva utställningen i 
digital form, närhelst det passar dig!

©Camilla Akraka/Bildupphovsrätt 2021

Umeå konsthall
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Besök utställningen fysiskt i Umeå konst-hall, eller digitalt på umea.se/konst

©Camilla Akraka/Bildupphovsrätt 2021
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Umeå konsthall erbjuder visningar, samtal, föreläsningar och workshops kring konst.
Du, din förening eller grupp är välkommen att boka. Kontakt: Åsa Adolfsson, konstpedagog, 
mejl, asa.adolfsson@umea.se eller telefon 090-16 53 74.
Antalet platser anpassas efter rådande restriktioner. Föranmälan krävs. Boknings-
formulär till samtliga program finns på vår hemsida umea.se/konst, under ”Visningar
och pedagogiskt program”. Välkommen!

©Camilla Akraka/Bildupphovsrätt 2021

Visning av Camilla Akrakas utställning

Vill du veta mer om utställningen Skumrask och Camilla Akraka? Boka en visning med vår konst- 
pedagog med möjlighet att ställa frågor och samtala om konsten. Språk: svenska.

Datum: Går att boka tisdagar – fredagar under perioden 9 november 2021 – 21 januari 2022 
Längd: 60 minuter
Lokal: Umeå konsthall, plan 3 i Väven
Boka: Kostnadsfritt och begränsat antal platser. Anmäl din grupp senast två veckor innan önskat datum 
via hemsidan, se information ovan.

Umeå konsthall 
Visningar och pedagogisk verksamhet
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Visning av utställning och 
eget skapande

Vi besöker Camilla Akrakas utställning Skumrask 
tillsammans och hämtar inspiration från konsten, 
material och teknik. Eget skapande under ledning 
av vår konstpedagog. Alla är välkomna, inga 
förkunskaper krävs!

Datum: Går att boka tisdagar – fredagar under 
perioden 9 november 2021 – 21 januari 2022
Längd: 90-120 minuter
Lokal: Umeå konsthall, plan 3 i Väven
Boka: Kostnadsfritt och begränsat antal platser. 
Anmäl din grupp senast två veckor innan önskat 
datum via umea.se/konst.

Upptäck konstarkivet 
i Väven 

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

Datum: Tisdag 23 november 
Tid. 18.00-19.00 samt 19.00-20.00 
Lokal: Konstarkivet intill Umeå konsthall, plan 3 i 
Väven 
Boka: Kostnadsfritt och begränsat antal platser. 
Anmälan senast 19 november via umea.se/konst. 
Ange om du önskar komma 18.00 eller 19.00.

Bild: Åsa Adolfsson Bild: Åsa Adolfsson
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Korsettkriget – en kamp om kvinnlighetens 
former vid förra sekelskiftet
31 maj 2021 - 24 april 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.

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: 
Maria Wiklund, programkoordinator, mejl, maria.wiklund@umea.se eller telefon 070-699 26 61.

Haenyeo – 
havets kvinnor 
17 maj 2021 – 25 september 2022

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

Bild: Hyung S KimBild: LisaLove Bäckman
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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 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 HANDELSRESANDES DÖD
13–14 OKTOBER  KL 18.30
Lennart Jähkel gör drömrollen
i Arthur Millers klassiska drama.

EUFORI
16 OKTOBER  KL 19.00
Hampus Nessvold går från noll
till eufori i musikal om IT-bubblan.

MAMMORNA
19 OKTOBER KL 19.00
Mammorna, skjutningarna 
och kärleken. Urpremiär i Umeå.

2021 är ett upp-och nervänt år. Det är först nu på höst-
kanten som det börjar sprira, gro och blomma på våra 
scener igen. Vi på Umeå Teaterförening har valt ut ett 
garanterat spännande utbud, som det är upp till dig att 
välja och vraka bland. Från oktober kan du här på Väven 
uppleva drama, komedi, cirkus, musikal och mer – allt av 
högsta klass. Välkommen att vara med. Hösten är vår!



EN KVÄLL MED 
STINA WOLLTER
20 OKTOBER KL 19.00
Mycket snack och mycket verkstad. 
Samt en hel del musik. 

EX
3 NOVEMBER KL 19.00
När fasanden rämnar i nyskriven 
psykologisk dramakomedi.

STRAIGHTA BESKED
14 NOVEMBER KL 19.00
Romantisk komedi om asylrätt 
och lesbisk kärlek.

SALT
20 NOVEMBER KL 16.00
Hyllad brittisk scenkonstnär 
undersöker kolonialismens historia.

UEFF: SINGALONG 
– LES MISÉRABLES 
25 NOVEMBER KL 18.30
Sjung med på Umeå Europeiska 
Filmfestival.

OUTLINES
17 DECEMBER  KL 19.00
18 DECEMBER KL 16.00
Cirkus i världsklass med 
nyskriven livemusik.

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



Italienska veckan
Italienska veckan har varit en återkommande programpunkt i Umeå under flera års tid. 
Arrangemang görs på olika håll i Umeå men här lyfter vi det som händer hos oss i Väven. 
Alla programpunkter görs i samarbete med Italienska föreningen i Umeå. 
Fullständigt program ser du på Facebook: Italienska föreningen i Umeå.

Etruskerna - 
Antikens gåtfulla folk

En bit in på 1800-talet väcktes intresset för de 
gåtfulla etruskerna, en kultur i mellersta Italien 
från 700-talet före Kristus med obegripligt språk 
och en undergång höljd i mystikens dimmor. 
Efter sig lämnade de ett sagolikt ruinlandskap av 
övergivna gravstäder. 

Barbro Santillo Frizell är professor i antikens 
kultur och samhällsliv och verkade under många 
år som chef för Svenska Institutet i Rom. Hon 
har skrivit flera populärvetenskapliga böcker om 
medelhavsområdets antika kulturer.

Datum: Måndag 18 oktober
Tid: 18.00 
Lokal:  Upplev multisal, plan 4
Biljettinfo: 40 kronor 
Biljetter släpps onsdag 6 oktober via tickster.com 
och Vävens kulturrecpetion.      

Italienska öar värda ett besök

Italien är det land i Europa näst efter Spanien 
som lockar flest turister. De främsta resmålen är 
rivieran samt städerna Rom, Florens och Venedig. 
Men även övärlden är intressant. Sicilien och Sar-
dinien är de mest kända, men längs den italienska 
kusten finns flera mindre öar väl värda att besöka. 

Hör Anna Andersson från Italienska Statens 
Turistbyrån i Stockholm berätta om några av 
dessa lite obekanta turistpärlor, i ord och bild. 

Datum: Tisdag 19 oktober
Tid: 18.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Biljettinfo: 40 kronor 
Biljetter släpps onsdag 6 oktober via tickster.com 
och Vävens kulturrecpetion.      

Bild: Enit Stockholm

Bild: Carlssons förlag 
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Divina Comedia - 
Den Gudomliga Komedin 

I år är det 700 år sedan Dante Alighieri dog. Han 
skrev det som kallats det största diktverket av 
alla - Den gudomliga komedin. I den berättar han 
om sin vandring genom helvetet, skärselden och 
paradiset. 

Dantes liv var också dramatiskt; född i Florens 
1265 men förvisad från sin födelsestad efter en 
politisk konflikt. Under åren i landsflykt skrev 
han Den gudomliga komedin, ständigt med en 
längtan tillbaka till sitt älskade Florens.

Hans-Ola Stenlund har skrivit och framför berät-
tarföreställningen om Dante och Den gudomliga 
komedin. Hans-Ola Stenlund är skådespelare i 
Umeå och har tidigare porträtterat storheter som 
August Strindberg, Karl Gerhard och den heliga 
Birgitta.

Datum: Torsdag 21 oktober
Tid: 18.00 
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Biljettinfo: 80 kronor 
Biljetter släpps onsdag 6 oktober via tickster.com 
och Vävens kulturrecpetion.      

Bild: Sandro Botticelli ”Dante Alighieri”(1495)
Bibliothèque et fondation Martin Bodmer (Cologny, Schweiz)

Hur uttalas gnocchi, ciabatta 
och tagliatelle?

Mia Khorasani Axelson önskar dig välkommen till en kort genomgång av reglerna för italienskt 
uttal. Många av exempelorden som används för att öva är vanligt förekommande i svenskan. 
Det är till exempel namn på matvaror, drycker, personer och platser.

Datum: Lördag 23 oktober 
Tid: 14.00
Lokal: Umgås matverkstad, plan 4
Biljettinfo: Begränsat antal deltagare. Anmälan till mia.k.axelson@gmail.com, senast 20 oktober.
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Bild: Johan Bergmark

Fönsterspringan - Elsie Johansson i ord och ton

Elsie Johansson växte upp i statarmiljö och var anställd vid postverket i 30 år innan hon debuterade 
som författare. Nu är den nyblivna nittioåringen dubbelt aktuell med uppmärksammade essäsamlingen 
Bladet från munnen och det kritikerrosade albumet Fönsterspringan, tillsammans med tonsättaren 
Daniel Östersjö. 

I den intima scenföreställningen med samma namn som skivan varvar Daniel och Elsie sång och 
läsning, och samtalar om musiken, lyriken och livet. 

I samarbete med Kultur för seniorer.

Datum: Tisdag 21 september    
Tid: 18.00 
Lokal: Vävenscenen, plan 1  
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 8 september.   

Författarmöten
Äntligen kan du återigen träffa människorna bakom de ord som du älskar att läsa. 
Hösten bjuder på allt från kärlek, föräldraskap och levnadsöden till kolonialismen.

Antalet platser anpassas efter rådande restriktioner. Biljetter finns i Vävens 
kulturreception (090-16 33 10) eller via tickster.com.
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Författarbesök på Pride 
- Khaled Alesmael 

Det börjar med ett kuvert på hallgolvet: ett brev på arabiska i blått 
bläck mot vitt papper. 2016 blir författaren och journalisten Khaled 
Alesmael kontaktad anonymt av en kursdeltagare från samma SFI 
Göteborg där han själv går. Brevskrivaren, en »Damaskusbög« som 
han själv kallar sig, vill dela med sig av sin historia. För Alesmael 
leder det hemliga brevet till beslutet att sammanställa delar ur ett 
journalistiskt projekt som löpt under ett tiotal år. Resultatet blir nio 
livsberättelser samlade i boken En port till havet: brev från arabiska 
bögar.

Khaled Alesmael är född och uppvuxen i Syrien och har svenskt 
medborgarskap sedan 2018. Han har arbetat som journalist i 
Mellanöstern, Nordafrika och flera europeiska storstäder och har 
vunnit ett flertal priser, senast Sveriges Radios Novellpris 2020. 
Samtalet leds av Oscar von Seth, författare och litteraturvetare. 

Datum: Onsdag 29 september
Tid: 18.00
Lokal: Vävenscenen, plan 1
Biljettinfo: Kostnadsfri biljett släpps onsdag 15 september.
Övrigt: Författarbesöket kommer även att livestreamas.

Bild: Jean Sebastian Genet

Saradagen 2021 - 
Hjortronlandet och de 
onyttige rymderna

Välkomna till årets Sara-dag. 
Medverkar med föreläsningar 
och samtal gör Sverker Sörlin, 
idehistoriker och professor i 
miljöhistoria, samt Anna Salo-
monsson, lektor i litteratur- 
vetenskap, Linnéuniversitet, 
Göteborg. Ulla Danielsson läser 
högt ur Hjortronlandet. Dess-
utom får vi höra Sara Lidman 
själv, i en radiointervju från 
1956.

I samarbete med Sara Lidman- 
sällskapet.

Datum: Söndag 3 oktober
Tid: 13.00
Lokal: Öppna foajén, plan 1
Biljettinfo: Från 100 kronor. 
Förköp i Vävens kulturreception 
och på tickster.com

Bild: Cato Lein
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If I only knew - en dansföreställning 
bland bokhyllorna

En kroppslig stormning av bibliotek i största möj-
liga tystnad. Hur kan en kropp röra sig bredvid en 
person som läser? Hur kan ett dansat historie-
berättande existera jämte det skrivna språket som 
finns i varje bok? 

Koreografen Ioannis Mandafounis bjuder in till 
dansföreställningen If Only I Knew. Bland bok-
hyllorna på biblioteket möter vi ett nyskapat 
gränsland mellan den skrivna litteraturen och 
rörelsers läsbarhet. 

Datum: Onsdag 27 oktober
Tid: 12.00
Lokal: I biblioteket på plan 3 
Biljettinfo: Ingen biljett krävs

Bild: Anna Thors

Lo Kauppi
- Två vita dvärgar

Våren 2021 utgavs Lo Kauppis kritikerrosade 
Två vita dvärgar, en berättelse om arv och klass 
som utforskar två möjliga livsöden sprungna ur 
samma kropp: Lo, som gör klassresan och Lena 
som blir kvar. Två vita dvärgar handlar om hur 
skenbart människans fria val är – men också att 
ödet kan vara töjbart.

Lo Kauppi är skådespelare, regissör, dramatiker 
och författare – och en mycket uppskattad ljud-
boksinläsare. På teaterscenen är hon aktuell med 
premiären av Mammorna i Umeå på Väven den 
19 oktober.  

Datum: söndag 17 oktober 
Tid: 19.00 
Lokal: Vävenscenen, plan 1
Biljettinfo: 80 kronor. 
Biljetter släpps onsdag 29 september via tickster.com 
och Vävens kulturrecpetion.   

Bild: Saga Berlin

22



Alexandra Pascalidou och 
Mammorna

Det handlar om mammorna. Mammorna som blir 
kvar när deras barn dör. De är sjuksyrror, lärare, 
jobbar i butik och på restaurang. De har burit 
sina barn närmast hjärtat och genom livet för att 
sedan behöva uppleva det värsta en mamma kan 
tänka sig – att förlora ett barn. 

Hör Alexandra Pascalidou berätta om bakgrun-
den till sin hyllade intervjubok Mammorna från 
2019, där tjugo mödrar från förorter och 
miljonprogram talar fritt om sina liv, sina söner, 
sina familjer och sina arbeten. Föreställningen 
baserad på boken gästar Väven den 19 oktober.  

I samarbete med Umeå Teaterförening och ABF. 

Datum: Onsdag 27 oktober
Tid: 19.00
Lokal: Vävenscenen, plan 1
Biljettinfo: 80 kronor (paketpris inklusive 
föreställningen den 19 oktober, 260 kr). 
Biljetter släpps onsdag 13 oktober.   

Bild: Thron Ullberg

Mer information om föreställningen Mammorna hittar du på sidan 16

Kristofer Folkhammar
- Är det barnen, baby?

Kristofer Folkhammar är poet, prosaist och 
kritiker, bosatt i Malmö. Han debuterade 2011  
med romanen Isak & Billy, och 2015 kom den upp-
märksammade Magisterlekarna, som framöver 
blir långfilm.

Våren 2021 utgavs den kritikerhyllade romanen 
Är det barnen, baby? om queert föräldraskap, 
krånglig kärlek och konsten att höra till. 

Datum: Tisdag 16 november
Tid: 18.30
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Biljettinfo: 80 kronor. 
Biljetter släpps onsdag 3 november via tickster.com 
och Vävens kulturrecpetion.   

Bild: Mike Karlsson Lundgren
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BLKDOG

BLKDOG är en resa in i psykets 
allra mörkaste rum. En djup-
dykning i ett inre slagfält och 
den hopplöshet och rädsla en 
ung person erfar inför mötet 
med vuxenlivet. Skrämmande 
och kraftfullt låter Botis Seva 
publiken drabbas av han kniv-
skarpa koreografi och grymma 
dansare.

Arrangeras av Norrlandsoperan 
och Umeå Teaterförening.

Datum: Fredag 22 oktober och 
lördag 23 oktober 
Tid: 18.30
Plats: Norrlandsoperan 
För mer information se 
norrlandsoperan.se

Kolonialismen och dess konsekvenser
En gränsöverskridande serie som på olika sätt berör kolonialismen cch dess 
konsekvenser idag. Serien är ett samarbete mellan Rättighetscentrum Västerbotten, 
Sensus, Stadsbiblioteket, Norrlandsoperan, ABF och Umeå Teaterförening. 

Tidens länkar
- Judith Kiros om en modern klassiker

Den 9 oktober markerar minnesdagen för den transatlantiska slav-
handelns avskaffande i Sverige. Vi uppmärksammar dagen med en 
föreläsning av Judith Kiros, aktuell med förordet till den svenska 
översättningen av Octavia E. Butlers scifi-roman Tidens länkar. 
Butlers moderna klassiker som handlar om Dana, en ung 
afrikansk-amerikansk författare som plötsligt finner sig själv 
förflyttad mellan sitt hem i Los Angeles, 1976, och en bomulls-
plantage i Maryland innan inbördeskriget.

Judith Kiros är författare och kritiker. Hennes debutbok O är en 
hybrid av poesi och essä, som med utgångspunkt i Shakespeares 
pjäs Othello, utvidgas till att kretsa kring svarthet och kön i Sverige 
i dag.

I samarbete med Rättighetscentrum Västerbotten och 
Umeå Teaterförening.

Datum: Lördag 9 oktober
Tid: 18.30
Lokal: Vävenscenen, plan 1
Biljettinfo: 40 kronor. 
Förköp i Vävens kulturreception och på tickster.com
Övrigt: Samtalet kommer att streamas.

Bild: Camilla Greenwell

Bild: Carla Orrego Veliz

Spelas på 
Norrlandsoperan!
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Salt

I en prisad soloföreställning om sorg, saknad, 
minnen och kolonialism ger sig Selina Thompson 
av med ett lastfartyg över Atlanten. Samma rutt 
som hennes förfäder färdades efter att de sålts 
som slavar. I Salt utforskar Selina Thompson den 
transatlantiska slavhandeln.

Arrangeras av Umeå Teaterförening, ABF, 
Stadsbiblioteket och Rättighetscentrum.

Datum: Lördag 20 november 
Tid: 16.00
Lokal: Vävenscenen, plan 1
Biljettinfo: Biljetter köps via biljettcentrum.com

Bild: Richard Devenport

Minoritetsstress - en föreläsning 
med Hanna Wallensteen

Har du hört talas om minoritetsstress? Begreppet 
beskriver hur negativa föreställningar och för-
domar om olika minoriteter kan bidra till att den 
som avviker från normen i samhället kan uppleva 
en oro för att bemötas som mindre värd. 

Hanna Wallensteen, legitimerad psykolog och 
aktuell som en av årets sommarvärdar i P1, är 
själv adopterad från Etiopien och möter i sitt ar-
bete många människor med egna erfarenheter av 
rasism och minoritetsstress i sitt arbete. I den här 
föreläsningen får vi lära oss mer om hur det kan 
vara att uppleva minoritetsstress, vilka uttryck 
det tar - och vad du kan göra åt det. 

I samarbete med Rättighetscentrum Västerbotten och 
Umeå Teaterförening.

Datum: Torsdag 11 november
Tid: 18.30
Lokal: Upplev Multisal, plan 4
Biljettinfo: 40 kronor. 
Biljetter släpps onsdag 27 oktober via tickster.com 
och Vävens kulturrecpetion.      

Bild: Pressbild

Workshop: Om att gestalta sin 
historia

Selina Thompson håller en workshop om att 
gestalta sin historia. För den som vill ta berättandet 
till en ny nivå.

Arrangeras av Umeå Teaterförening, ABF och
Rättighetscentrum.

Datum: Söndag 21 november
Plats: Ersboda Folkets hus
För mer information se ersbodafolketshus.se

Genomförs påErsboda Folkets hus!
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Tesalong med tema

En avslappnad och trevlig sammankomst där te 
serveras tillsammans med samtal och ett möte.  

Den här gången får vi träffa Maria Brännström 
- en pionjär bland kvinnliga filmfotografer som 
banat väg för kvinnors rätt till representation 
både bakom och framför kameran. Vi får höra 
Maria berätta om hur det kom sig att det 1977 blev 
en riksdagsfråga av att hon ansågs för vek för att 
bli antagen till Dramatiska Institutets filmutbild-
ning. Vi pratar om kvinnors rätt att ta plats i etern 
och får ta del av roliga minnen från filmen och 
TV:s underbara värld.  

Datum: Tisdag 28 september  
Tid: 14.00  
Lokal: Upplev multisal, plan 4  
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 15 september.

Klass och kön - att tänja gränser 
med feminism, njutning och vrede 

Följ med på vägen från hemmet i Karlshamn via 
juridikstudier i Lund, barrikaderna i Umeå till 
riksdagshuset. Vägen är bitvis krokig, kantad av 
tistlar, men spännande. Hedersdoktor vid Umeå 
universitet är hon också. Kom och lyssna på 
Gudrun Nordborg – jurist, aktivist och feminist.   

Datum: Onsdag 6 oktober   
Tid: 14.00 
Lokal: Upplev multisal, plan 4 
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 22 september.

Bild: Joanna Helander

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.
Antalet platser anpassas efter rådande restriktioner. Kostnadsfria biljetter bokas/hämtas 
i Vävens kulturreception (090-16 33 10).

Bild: Elin Berge. (Beskuren bild)
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Kostnadsfria 
biljetter hämtas i Kulturreceptionen, plan 3 i Väven. Det går även bra att boka via telefon på 
090-16 33 10

VR-workshop

Välkommen till en workshop 
där du får lära dig mer om virtu-
ell verklighet. Vad kan tekniken 
användas till?  Du får prova att 
med särskilda glasögon och 
handkontroller besöka en plats, 
till exempel ett museum eller 
ett resmål du alltid velat besöka, 
bestiga ett berg, åka ut i rymden 
eller måla i tre dimensioner och 
spela spel. 

I samarbete med Regionbibliotek 
Västerbotten och Stärkta bibliotek 
- ett projekt med stöd av Kultur- 
rådet.

Datum: Tisdag 12 oktober 
Tid: 13.00-16.00 
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Kostnadsfria biljetter släpps 
onsdag  29 september.

Bild: Pixabay

Sömmar, trådar, band, generationer 
- svaret är kärlek  

Artisten och låtskrivaren Frida Selander sjunger och filosoferar om 
mjukhet, medkänsla och om hur vi alla hör ihop. Hon berättar om 
sin mamma som kan sy vad som helst, om sin mormors varma röst 
och öppna hem. Om vad de lärt henne. Vad är det som är viktigt i 
livet? The answer my friend is blowing in the wind sjunger Frida på 
ett kasettband från 1992. Nu håller hon den där 11-åriga freds-och 
miljökämpen i ena handen och de som gått före i den andra. Till-
sammans vet de att svaret alltid är kärlek. 

Datum: Tisdag 26 oktober   
Tid: 14.00 
Lokal: Vävenscenen, plan 1  
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 13 oktober.

Bild: Sara Lindquist

Workshop: Fritt broderi

Broderiet är fritt som fågeln där allt är möjligt. Glöm de gamla för-
maningarna och upplev broderi utifrån glädje och lust tillsammans 
med Broderiakademin. Ta med ett eget broderi eller prova något på 
plats.  Öppet för alla, inga förkunskaper krävs. 

I samarbete med Broderiakademins lokalgrupp i Umeå, 
Genom Nålsögat.

Datum: Onsdag 27 oktober  
Tid: 13.00-15.00  
Lokal: Upplev multisal, plan 4 
Anmälan till cecilia.gustafsson@umea.se. Begränsat antal platser.
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Film: Stålsystrar

Den 75-åriga Inkeri har slagit ihjäl sin man. Ett 
livstidsstraff väntar men innan dess vill Inkeri 
ta chansen att leva lite – äntligen. Inkeri flyr mot 
friheten med sina storasystrar Raili och Sylvi. 
Resan bjuder på ungkarlar, festande och allt 
möjligt annat syndigt. Samtidigt som syster-trion 
är ute på vift så planerar Inkeris dotter en stor 
födelsedagsfest, men när det är dags för firandet 
känner dottern knappt igen sin mor, som under 
resans gång har hittat sitt sanna jag. 

Filmen nominerades till Bästa Europeiska Komedi 
2020 i European Film Awards. 

Datum: Måndag 18 oktober  
Tid: 13.00 
Lokal: Tystnad, plan 4  
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 6 oktober.

Filmi: Teräsleidit 

75-vuotias Inkeri on lyönyt miehensä kuoliaaksi. 
Loppuelämän mittainen vankeus odottaa, mutta 
ennen sitä haluaa Inkeri vielä elää hetken – vih-
doinkin. Inkeri pakenee isosiskojensa Railin ja 
Sylvin kanssa matkalle vapauteen. Matka tarjoaa 
poikamiehiä, juhlia ja muita syntisiä tapahtumia. 
Samaan aikaan, kun sisarus-trio päästää irti, 
suunnittelee Inkerin tytär suurta syntymäpä-
iväjuhlaa, mutta kun on juhlien aika ei tytär ole 
tuntea äitiään joka matkan aikana on löytänyt 
oman itsensä. 

Filmi oli ehdolla Euroopan parhaaksi komediaksi 
2020 tapahtumassa European Film Awards. 

Päivä: 28 lokakuu   
Aika: 13.00 
Paikka: Tystnad, plan 4 
Ilmainen näytös, rajoitettu määrä paikkoja, lippu 
on pakollinen. Lipun voi hakea kaksi viikkoa ennen 
näytöstä. 

Bild: Från filmen Stålsystrar

Kostnadsfria 
biljetter hämtas i Kulturreceptionen, plan 3 i Väven. Det går även bra att boka via telefon på 
090-16 33 10
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Bild: Pixabay

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 ska vara skrivet av den/de 
som står på scen och det får vara max 5 minuter långt. För anmälan 
och information kontakta madelene.edlund@umea.se.

I samarbete med Umeå stadsbibliotek.

Datum: Måndag 8 november 
Tid: 18.00-19.30  
Lokal: Upplev multisal, plan 4   
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 27 oktober.

Bild: Jana Bringlöv Ekspong

Bild: Pixabay

Tesalong med tema

En avslappnad och trevlig sammankomst där te serveras tillsam-
mans med samtal och ett möte. Jana Bringlöv Ekspong är vård-
biträdet som ibland är skådespelare, manusförfattare och regissör. 
Jana gör filmer om könsidentitet, sexualitet, normer och ensamhet. 
Hennes film, Sunny Girl, beskrivs som ett klaustrofobiskt porträtt 
 av en dement kvinna. Vi samtalar om filmskapande, vårdyrket och 
hur de världarna kan bli en.   

Datum: Tisdag 9 november   
Tid: 14.00  
Lokal: Upplev multisal, plan 4  
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 27 oktober.

Swing och skratt

Kultur för seniorer fyller tjugoett i år och det firar vi med en efter-
middag med swing, skratt och överraskningar. 

Möt stå-uppkomikern Erik Walfridsson,“Farbror Waffe”, utsedd 
till Umeås roligaste och sjumannaorkestern Swingin´Grandpas som 
bjuder på svängiga jazzgodingar.  Så luta dig tillbaka i stolen och 
njut.  

Datum: Onsdag 17 november     
Tid: 14.00    
Lokal: Vävenscenen, plan 1  
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 3 november.
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Workshop: 
Lappa och laga

Har du hål i skjortan, klänning-
en, jeansen, sjalen eller kanske 
vantarna? 

Ta med det som behöver lagas, 
material och en nål och möt 
Broderiakademins lokalgrupp 
som inspirerar, hjälper och gui-
dar. Kanske blir det en osynlig 
maskinlagning, en för hand, 
japansk boro eller så får äntligen
favoritskjortan en ny knapp. 
Visst material finns på plats.

Arrangeras i samarbete med 
Broderiakademins lokalgrupp i 
Umeå, Genom Nålsögat.   

Datum: Tisdag 23 november    
Tid: 13.00-15.00   
Lokal: Upplev multisal, plan 4    
Anmälan till 
cecilia.gustafsson@umea.se   

Bild: Madelene Edlund

Författarsamtal: Mona Mörtlund

”Leikimä taihvaanvalkeitten alla 
ja kaikki, kaikki oon valosaa” 
 
Mona Mörtlund oon runoilija, kirjailija ja tramatiikkeri. Hään oon 
kirjottanu lastenkirjoja, teatterinäytelmiä, filmimaanyksiä ja runo-
kokoelmia ruottiksi ja meänkielelä. Hään oon saanu ottaa vasthaan 
usseita kultturuuristipentieitä ja palkinoita ja oon myös vierailu 
Dramatenia niin hänen ensimäiselä teatterinäytelmällä ko hänen 
runoitten kans.  24/11 klo 14 hään tullee Vävenille lukheen runoja 
ja kertomhaan hänen kirjottamisesta ja meänkielestä. Tilasuus on 
meänkielelä. 
 
 ”Vi leker under himmelseldarna 
och allt, allt omkring oss är ljus” 
 
Mona Mörtlund är poet, författare och dramatiker. Hon har skrivit 
barnböcker, teaterpjäser, filmmanus och diktsamlingar på svenska 
och meänkieli. Hon har mottagit ett flertal kulturstipendier och 
priser och varit inbjuden till Dramaten med såväl sin första teater- 
pjäs som med sin poesi. Hon kommer till oss för att läsa dikter och 
berätta om sitt författarskap och om språket meänkieli. 

Framträdandet görs på meänkieli. 

Arrangeras i samarbete med Umeå kommuns samordnare för 
förvaltningsområde finska och meänkieli.

Datum: Onsdag 24 november    
Tid: 14.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4    
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 10 november.

Bild: Anna Lintzén
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Bild: Åsa Adolfsson

Upptäck konstarkivet i Väven

Nyfiken på Umeå kommuns konstsamling och 
hur vi arbetar med den? Välkommen till konst-
arkivet där konstintendent Moa Krestesen och 
konstsekreterare Anja Boman visar och berättar. 
Du kan se exempel på nyinköpt konst, dricka kaf-
fe och träffa andra konstintresserade. 

Datum: Onsdag 24 november  
Tid: 14.00   
Lokal: Konstarkivet intill Umeå konsthall, plan 3  
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 10 november.

Jag vill överraska mig själv 
– föredrag med Karin Lundström 

Karin Lundström broderar bilder på grovt 
akvarellpapper och gillar verkligen de möjlig-
heter det ger. Att göra bilder är relativt nytt för 
henne som har hållit på med alla möjliga textila 
material och tekniker så länge hon kan minnas. 
Ett lustfyllt experimenterande har inneburit en 
ny arbetsmetod för Karin. Det är i själva görandet 
som idéerna kommer och en idé leder vidare till 
nästa och så vidare. Karin vill vara nyfiken, arbeta 
intuitivt och överraska sig själv. Karin berättar 
om sitt skapande, sin process och visar sina verk. 

Datum: Tisdag 30 november  
Tid: 14.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4    
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 17 november.

Bild: Jan Hofverberg

Kostnadsfria biljetter hämtas i Kulturreceptionen, plan 3 i Väven. Det går även bra att boka via telefon på 090-16 33 10
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Bild: Pixabay

Workshop: Camilla Akraka   

Camilla Akraka är konstnären som har gjort 
metoo-monumentet på Rådhustorget. Vi tittar 
på hennes utställning tillsammans och hämtar 
inspiration från konsten. Sedan blir det eget 
skapande under ledning av konstpedagog Åsa 
Adolfsson. Alla är välkomna, inga förkunskaper 
krävs, kaffe ingår.  

Datum: Onsdag 8 december 
Tid: 13.30–15.00 
Lokal: Umeå konsthall, plan 3  
Begränsat antal platser   
Anmälan via formulär på umea.se/senior från 
24 november. 

Listen! © Camilla Akraka/Bildupphovsrätt 2021, Bild: Fredrik Larsson

Julcafé

Vi ses och laddar upp inför helgerna. 
Mer information kommer längre fram.

Datum: Fredag 17 december 
Tid: 14.00-16.00  
Lokal: Öppna foajén, plan 1 

Finsk karaoke

Vietämme Suomen  itsenäisyyspäivää 6. joulu-
kuuta laulamalla suomalaista musiikkia. Terve-
tuloa osallistumaan suomalaiseen karaokeen klo. 
14.00-15.30 Vävenin Cafe’ tilaan. 
 
Vi firar Finlands självständighetsdag 6 decem-
ber med finska sånger. Välkomna att delta i finsk 
karaoke. 

Arrangeras i samarbete med Umeå kommuns 
samordnare för förvaltningsområde finska och 
meänkieli.

Datum: Måndag 6 december   
Tid: 14.00
Lokal: Öppna foajén, plan 1 

Psst!
På sidan 20 och 36-37 hittar du fler arrangemang som Kultur för seniorer gör i samarbete med 

andra.

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt 
nyhetsbrev!

umea.se/senior

Bild: Pixabay
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Väven
Tisdag 28 december

Förköp via Tickster.com



LitteraTur och Retur, ett litterärt handslag över Kvarken, lever vidare i både publik och 
digital form i väntan på att vi åter kan resa och mötas. Årets upplaga av den efterlängtade 
festivalen äger rum på flera platser, i två länder – men med en gemensam plattform på 
LitteraTur och Returs Facebooksida. Här kommer du att kunna ta del av filmat material 
från de flesta programpunkter du inte har möjlighet att besöka fysiskt. Program och prak-
tisk info uppdateras löpande – följ oss där!  

LitteraTur och Retur

Bild: Mattias Hjalmarsson

Kent Lundholm 

Älskade Ester heter Kent Lundholms senaste (och förmodligen sista, enligt honom själv) roman. Den 
släpptes i mitten av maj och redan ett par veckor in i juni är första upplagan slutsåld. 
Intresset för romanen har varit mycket stort. Det är en historisk roman med dokumentära och fiktiva 
inslag. En roman om Ester, en kvinna som en gång levde i Nygård och i Lycksele.  
 
Arrangeras av  Kultur för seniorer.

Datum: Tisdag 2 november  
Tid: 14.00 
Lokal: Upplev multisal, plan 4  
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 20 oktober.
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Anneli Rogeman

Anneli Rogeman växte upp i Boliden, där hennes 
pappa blev chef i gruvbolaget. I debuten Möns-
tersamhället återvänder hon till sin hemort och 
skildrar hur samhället skapades, hur det delades 
upp och hur det formade människorna som levde 
och växte upp där. Och om vad som hände när 
guldet tog slut och nya mönster växte fram i Boli-
den - mönstersamhället i norra Västerbotten.

I samarbete med Kultur för seniorer.

Datum: Onsdag 3 november
Tid: 18.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 20 oktober.

Bild: Thron Ullberg

Svante Bäckström

Anders Andersson lever i Västerbottens kustland 
under en tid av intensiv kolonisering. Han är 
drängen som blir hemmansägare utan att vara 
ämnad för det livet. För Anders är varken plo-
gen, sådden eller skörden eftersträvansvärd, för 
antingen växer människan eller så växer naturen. 
Så höjer sig landet är en drömsk berättelse om ett 
drabbande livsöde. I Svante Bäckströms debut 
möter vi en människa i konflikt med sin tid och 
miljö, med det västerbottniska jordbrukssamhäl-
let som fond. Boken är en av två utvalda titlar i 
årets upplaga av Västerbotten Läser.  

I samarbete med Kultur för seniorer. 
Arrangemanget är en del av Västerbotten Läser.

Datum: Torsdag 4 november
Tid: 18.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 20 oktober.

Bild: Andrea Bohman

Också på LitteraTur och Retur:

Anna Holmström Degerman, Börje Lindström, 
Elin Persson, Elin Willows, Quin Tran, Fritjof 
Sahlström, Annie Palm, Nilla Kjellsdotter, Robert 
Åsbacka och många fler.
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Höstens program i Väven - en sammanfattning

Hösten i Väven bjuder återigen på massor av aktiviteter. Som vanligt 
sker alltid vissa förändringar i utbudet (pandemi eller ej). Därför gör 
du säkrast i att besöka vaven.se/kalender för att se det allra senaste.

September 2021
Tisdag 21/9 Fönsterspringan - 

Elsie Johansson i ord och ton

Måndag 27/9 Queera tider! Författarbesök på 
Pride med Edward Summanen

Tisdag 28/9 Tesalong med tema

Onsdag 29/9 Författarbesök på Pride - Khaled 
Alesmael

Oktober 2021
Söndag 3/10 Saradagen 2021 - Hjortronlandet 

och de onyttige rymderna

Onsdag 6/10 Klass och kön - 
att tänja gränser med feminism, 
njutning och vrede

Lördag 9/10 Under

Lördag 9/10 Tidens länkar - Judith Kiros om 
en modern klassiker

Söndag 10/10 Under

Tisdag 12/10 VR-workshop

Onsdag 13/10 En handelsresandes död

Torsdag 14/10 En handelsresandes död

Lördag 16/10 Vernissage: Camilla Akraka - 
Skumrask

Lördag 16/10 Eufori

Söndag 17/10 Trudelutter och visdomsord

Söndag 17/10 Lo Kauppi - Två vita dvärgar

Måndag 18/10 Film: Stålsystrar 
Filmi: Teräsleidit

Måndag 18/10 Etruskerna - Antikens 
gåtfulla folk

Tisdag 19/10 Italienska öar värda ett besök

Tisdag 19/10 Mammorna

Onsdag 20/10 En kväll med Stina Wollter

Torsdag 21/10 Divina Comedia - 
Den Gudomliga Komedin

Lördag 23/10 Hur uttalas gnocchi, ciabatta 
och tagliatelle?

Söndag 24/10 Häxan och humlan

Tisdag 26/10 Sömmar, trådar, band, 
generationer - svaret är kärlek

Onsdag 27/10 If I only knew - en dans- 
föreställning bland bokhyllorna

Onsdag 27/10 Workshop: Fritt broderi

Onsdag 27/10 Alexandra Pascalidou och 
Mammorna

November 2021
Tisdag 2/11 Kent Lundholm

Onsdag 3/11 Anneli Rogeman

Onsdag 3/11 Ex

Torsdag 4/11 Svante Bäckström

Söndag 7/11 Mina i vildmarken

Måndag 8/11 Dina ord! - Öppen scen 
för spoken word och poesi

38



Med reservation för ändringar.

Tisdag 9/11 Tesalong med tema

Torsdag 11/11 Minoritetsstress - en föreläsning 
med Hanna Wallensteen

Söndag 14/11 Straighta besked

Måndag 15/11 Bränd

Tisdag 16/11 Rysligt bra författarbesök med 
Lena Ollmark

Tisdag 16/11 Kristofer Folkhammar - 
Är det barnen, baby?

Onsdag 17/11 Swing och skratt

Lördag 20/11 Salt

Tisdag 23/11 Workshop: Lappa och laga

Tisdag 23/11 Upptäck konstarkivet i Väven

Onsdag 24/11 Umeå Europeiska Filmfestival 
(24-28/11)

Onsdag 24/11 Upptäck konstarkivet i Väven

Onsdag 24/11 Författarsamtal: Mona Mörtlund

Torsdag 25/11 UEFF Singalong: Les Misérables

Söndag 28/11 Akta dig Betty

Tisdag 30/11 Jag vill överraska mig själv – 
föredrag med Karin Lundström

December 2021
Söndag 5/12 Musiklekis

Måndag 6/12 Finsk karaoke

Onsdag 8/12 Workshop: Camilla Akraka

Söndag 12/12 Vem är på teater?

Fredag 17/12 Julcafé

Fredag 17/12 Outlines

Lördag 18/12 Outlines

Tisdag 28/12 Euskefeurat - 
Sånger från isoleringen

All biljettinformationhittar du på vaven.se/kalender
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Följ oss!
www.vaven.se/nyhetsbrev

      programivaven 

      Program i Väven

Storgatan 46A, Umeå
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