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Som i ett trollslag är hösten här igen. Med den följer många spännande arrangemang och aktiviteter att se 
fram emot. De mörka kvällarna och den kyliga luften är som gjorda för att förkovra sig i böcker och film, 
njuta av teater och konserter eller varför inte gå och ta en fika med vänner, gamla som nya.

Här i Väven kan du göra det och mer där till. Hösten utlovar allt från författarbesök, workshops och före-
läsningar till underhållning i världsklass från komiker, musiker och skådespelare. Här finns arrangemang 
och aktiviteter som passar alla åldrar. 

I programmet du nu håller i din hand hittar du främst det som görs i kulturförvaltningens egen regi, och i 
samarbete med andra. Precis som kultur ska vara så är vårt program levande och nya arrangemang till-
kommer hela tiden. För att hålla koll på det senaste och läsa mer om det som intresserar just dig, kan du 
alltid gå in på vaven.se/kalender eller följa oss via sociala medier - där heter vi Program i Väven.

Mycket nöje!

Golvarbete på stadsbiblioteket i höst 
Under perioden 19 september-26 oktober ska golvet på plan 3 

inne i Umeå stadsbibliotek ytbehandlas. Medan arbetet pågår 

har större delen av plan 3 stängt. Bibliotekets besökare 
hävisas till plan 2 och plan 4.

Du kan fortfarande nå Kulturreceptionen och tidningshallen. 
Umeå konsthall håller stängt.



Lekfullt och spännande 
för barn och unga
Vi erbjuder mängder av kulturaktiviteter för barn och unga. Allt från familjeföreställ-
ningar till mysiga sagostunder. Här följer de arrangemang i Väven som riktar sig till 
allmänheten under hösten.
Alla aktiviteter är kostnadsfria men kräver biljett. Om inget annat anges släpps biljetter 
samma vecka som aktiviteten äger rum. Biljetter bokas och hämtas i Vävens kulturrecep-
tion, 090-16 33 10.
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Schh! Det låter djur
Ögonblicksteatern

Vem gruffar vid älvens strand, vem knorrar vid 
förskolans grind? Vem tjoar så det ekar i gång- 
tunneln och långt bortom bergen?

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 11 september
Tid: 14.00 – 14.35
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: 2 – 4 år
Längd: 35 minuter 
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 7 september.

Bild: Elin Berge

Blöt
Nomodaco

Hoppa i vattenpölar, bada i havet eller springa ut 
i sommarregnet. Vatten är en outtömlig källa till 
lekglädje och livskraft, från den minsta droppe 
till det största hav. Utrustad i regnkläder tar dan-
saren Emelie med publiken på en resa där krop-
pen får vara med i upplevelsen och utforskandet 
av vattnets många fantastiska kvaliteter.

Välkommen till en dansföreställning där det är 
helt okej att bli blöt!

Datum: Söndag 18 september 
Tid: 14.00 – 14.25
Lokal: Vänortsparken
Målgrupp: 3 – 5 år 
Längd: 25 minuter 
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 14 september.

Bild: Calle Lundqvist

OBS!
Utomhus
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Vem ser Dim?
Teater Pero

I skogen där Dim bor finns det massor att upp-
täcka. Dim tittar uppåt, på barnen som leker, och 
missar just därför att det finns en liten, liten kru-
melur som också tittar uppåt. Uppåt på Dim.

En pjäs om att vara väldigt liten, men ändå inte 
minst. Maria Nilsson Thores älskade bok blir nu 
levande på scen. Det blir garanterat stor igen- 
känning för såväl stora som små!

Datum: Söndag 2 oktober 
Tid: 14.00 – 14.30
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Från cirka 2½ år
Längd: 30 minuter 
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 28 september.

Bild: Jonas Jörneberg

Lyssnaren
Skuggteatern

Hugo har slutat prata. En dag tog orden bara slut. 
Det var inget särskilt som hände, bara en tystnad 
som infann sig. Personalen på förskolan oroar 
sig. Föräldrarna oroar sig. Men inte Hugo. Han 
oroar sig inte, han har inte tid. För han har börjat 
lyssna.

I föreställningen får barnpubliken hörlurar och 
lyssnar på föreställningen som spelas upp framför 
dem. Här skapar skådespelarna ljud och pratar in 
i mikrofoner, fullt synliga för barnen.

Datum: Söndag 16 oktober
Tid: 14.00 – 14.40
Lokal:  Sagorummet, plan 4 
Målgrupp: 4 – 6 år
Längd: 40 minuter
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 12 oktober.

Bild: Elin Berge
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Mira - Flickan från långt borta
Västerbottensteatern

En kall vinterkväll knackar Flickan på dörren till en enslig liten stuga. Svea, som bor där inne, vill 
egentligen vara ensam, men bestämmer sig ändå för att öppna. Det är någonting annorlunda med 
Flickan. Hon skrattar och sjunger till synes utan anledning och talar ett språk som ingen verkar förstå. 
Det väcker något i Svea. En längtan att också få skratta och leka tillsammans med andra – det väcker en 
önskan om att höra till.

Föreställningen är en visuellt vacker och poetisk liten musikteaterpärla. Språket är inte är det centrala, 
utan vad som händer mellan oss, och inom oss. Med hjälp av teaterns alla magiska medel och utan krav 
på språkkunskaper, får publiken kliva in i en värld av nya möjligheter och sedan i slutet dansa ut i en 
förhoppningsvis ljusare verklighet.

Datum: Söndag 23 oktober
Tid: 14.00 – 14.45
Lokal: Vävenscenen
Målgrupp: Familjeföreställning från 4 år
Längd: 45 minuter
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 19 oktober.

Bild: Lisa Love

Passar alla, oavsett språk
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Bebissång
Av och med Kristina Sturk

En upplevelse för dig och ditt barn! Bebissång 
vänder sig till barn upp till ett år tillsammans 
med en vuxen.

Kristina Sturk leder med sånger och rörelser som 
hjälper barnets kropps- och rumsuppfattning 
och utvecklar barnets tal och kommunikation. 
Inte minst är det en upplevelse för den vuxna och 
barnet att få musicera tillsammans. 

Datum: Söndag 13 november
Tid: 14.00 – 14.30
Lokal:  Sagorummet, plan 4 
Målgrupp: 0 – 1 år
Längd: 30 minuter 
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 9 november.

Bild: Kristina Sturk

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.

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

Datum: Söndag 27 november
Tid: 14.00 – 14.30
Lokal:  Sagorummet, plan 4 
Målgrupp: 4 – 6 år
Längd: 30 minuter 
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 23 november.

Bild: Andreas Nilsson
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Återkommande och annat skoj
Du som gärna planerar dina barnaktiviteter i förväg kan slappna av. Under veckosluten 
finns alltid något på schemat för de yngre. Här behövs varken biljett eller anmälan.
Till våra gästspel kan du däremot behöva en kostnadsfri biljett. Om inget annat anges 
släpps biljetter samma vecka som aktiviteten äger rum. Biljetter bokas och hämtas i 
Vävens kulturreception, 090-16 33 10.

Allt
id 

gr
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Sagoklubben

Varje fredag är det sagostund i 
vårt mysiga sagorum. Vi läser 
och berättar nya eller gamla 
bilderboksfavoriter.

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

Bild: Marcus Barbosa Ferreira

Minisagostunden

Välkommen till en rolig sago- 
stund för de små. Vi läser bilder-
böcker, ramsar och sjunger en 
sång tillsammans.

Datum: Onsdagar 7 september – 7 
december
Tid: 10.00 – 10.30
Lokal: Sagorummet, plan 4 
Målgrupp: Barn 1 – 2 år och 
medföljande vuxen.
Längd: 30 minuter
Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs.

Bild: Marcus Barbosa Ferreira

Psst!Ibland läser vi böck-er på andra språk än svenska. Håll utkik på minabibliotek.se

Bebisramsor

Vi ramsar, sjunger och läser bra 
böcker tillsammans med dig 
och ditt barn. Syskon är också 
välkomna i mån av plats. 

Datum: Torsdagar 8 september – 
8 december
Tid: 13.30 – 13.50
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn 6 – 15 månader 
och medföljande vuxen.
Längd: 20 minuter
Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs.

Bild: Hanna Frizén Nordström
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Öppen formverkstad

Vi bjuder in till kreativt skapan-
de i vår formverkstad. Tillsam-
mans provar vi nya och gamla 
tekniker, ofta efter teman som 
följer det som är på gång såväl i 
Väven som i världen. Stora som 
små är välkomna.

Datum: Fredagar 9 september – 9 
december
Tid: 13.00 – 15.00
Lokal: Skapa formverkstad, plan 4
Målgrupp: Alla åldrar från 3 år 
och medföljande vuxen.
Längd: 120 minuter (drop-in)
Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs.

Bild: Hanna Frizén Nordström

För dig som är 13 - 19 år

Unga biblioteket är till för dig som är cirka 13-19 år och intresserad 
av litteratur och berättande. Våra återkommande aktiviteter är 
bokcirklar, skrivarkafé och stickkafé. Vi arrangerar också träffar 
för dig som är intresserad av spel, rollspel eller podcasting. In-
formation om datum och tider finns på minabibliotek.se. Följ oss 
gärna på instagram @ungabiblioteketume så missar du inget! 

Alla våra aktiviteter är kostnadsfria. Ibland kräver de föranmälan. 
Är du intresserad av vår verksamhet eller har frågor kan du höra av 
dig till klara.ferneman@umea.se eller 070-559 91 25

Sagostunder med TAKK

Kom och lyssna på sagor med 
tecken som stöd till talet. Vi lä-
ser bra och tydliga bilderböcker 
från Äppelhyllan. En trivsam sa-
gostund för dig som använder, 
eller vill lära dig, tecken som 
alternativ och kompletterande 
kommunikation (TAKK) och 
gillar bilderböcker.

Datum och tid: Fredag 23 sep-
tember 10.00, fredag 28 oktober 
10.00, söndag 11 december 14.00.
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Alla åldrar från 3 år 
och medföljande vuxen. 
Längd: Cirka 30 minuter
Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs.

Bild: Hanna Frizén Nordström

Sångstund för barn

Välkomna till en mysig 
sångstund där vi sjunger 
barnsånger tillsammans under 
ledning av Jesper Salander. 

Datum: Fredagar 9 september – 9 
december
Tid: 15.00 – 15.20
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn från 2 år och 
medföljande vuxen.
Längd: 20 minuter
Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs.

Bild: Anna Östman
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Bland drakar och dragqueens

Bland drakar och dragqueens är den prisbelönta 
föreställningen där kända svenska dragartister 
läser sagor för barn. Sedan 2017 turnerar den runt 
hela Sverige, och nu är det Umeås tur att få besök. 
En färgsprakande sagostund och konfettibomb 
av glitter och förvandling som lockar till samtal, 
vidgar världen och bjuder in till lek.

Datum och tid: Lördag 29 oktober 15.00 – 16.00 och  
söndag 30 oktober 12.15 – 13.15
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn från 3 år och medföljande vuxen.
Längd: 60 minuter
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 26 oktober.

Det tutar och blinkar

Möt Johan Anderblad, känd som 
programledare på Bolibompa, 
numera författare till bilder-
böckerna Bojan och brandbilen 
och Bojan och polisbilen. Han 
berättar om Bojan, som älskar 
alla fordon, och om allt som rör 
brandbilar och polisbilar.

Datum: Söndag 18 september
Tid: 14.00 – 14.45 
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn 3 – 8 år och med-
följande vuxen.
Längd: 45 minuter
Kostnadsfria biljetter släpps 
onsdag 14 september.

Bild: Ulrica Zwenger

Bild: Peter Knutson
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Mona berättar om Minna

Författaren Mona Mörtlund har 
skrivit ett flertal barnböcker och 
dramaserier för teve på både 
svenska och meänkieli. Nu är hon 
aktuell med två berättelser om 
Minna som kommer ut i bokform 
hösten 2022. Mona läser berättel-
serna om Minna både på svenska 
och meänkieli.

Kirjailija Mona Mörtlund oon 
kirjottannu monta lastenkirjaa 
niin ruottiksi ko meänkielelä. 
Hään oon myös kirjottannu monta 
kakskielistä traamasarjaa lapsile 
SVT:le. Uutta 2022 oon kaks tarinaa 
Minnasta jokka ilmestyvät kirjoina 
syksylä 2022.

Minna assuu pienessä kylässä 
Pohjois-Norlannissa mammansa 
kansa. Mamman lisäksi mamman 
kaveri Doris oon tärkeä henkilö 
Minnan elämässä ja niin oon tieten-
ki pappaki joka assuu Etelä-Ruottis-
sa ja jonka tykö Minna mennee aina 
joskus.

Datum: Tisdag 22 november
Tid: 18.00 – 18.45
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn 5 – 9 år och medföl-
jande vuxen.
Längd: 45 minuter
Kostnadsfria biljetter släpps 
onsdag 16 november.

Bild: Maria Gustavsson

Knacka på-dag

Anna-Clara Tidholms populära 
bok Knacka på firar 30 år. Det 
vill vi uppmärksamma med 
en egen dag på stadsbibliote-
ket under barnboksveckan. 
Välkommen stor som liten på 
sagostund, sångstund, skapan-
de och annat roligt.

Datum: Fredag 18 november
Tid: 10.00 – 15.30
Lokal: Plan 4
Längd: Drop-in 
Målgrupp: Alla åldrar från 0 år 
och medföljande vuxen.
Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs.

Bild: Alfabeta bokförlag

Högläsningsklubben

Läsintresserade familjer – se hit! 
Nya och gamla medlemmar av 
högläsningsklubben är välkom-
na på en mysig träff i Sagorum-
met. Vi bjuder på härlig hög-
läsning och delar boktips med 
varandra.

Datum: Tisdag 1 november
Tid: 14.00 – 15.00
Lokal: Sagorummet, plan 4
Längd: 60 minuter 
Målgrupp: Barn 7 – 12 år och 
medföljande vuxen.
Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs.

Bild: Maria Starus

Åldrar som anges är endast rekommendationer. Kom om du tror att aktiviteten passar dig eller ditt barn. Har du frågor är du alltid välkommen attkontakta personalen.
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Pride i Väven
2022 är ett jubileumsår på många sätt. Umeå fyller 400 år, RFSL Umeå fyller 50 år och 
Umeå stadsbiblioteks hbtq-satsning Regnbågsbiblioteket fyller 10 år. Vi passar därför på 
att uppmärksamma Umeås queera historia under årets Pride.
Fler aktiviteter kan tillkomma. Håll utkik på www.minabibliotek.se för mer information.

Umequeer - performance och 
banderoll av Imri Sandström

Umequeer är en karta över platsspecifika queera 
minnen från Umeå, en väv av anonyma röster. 
Verket är en komposition över gemenskap och 
plats och denna gemenskaps olikheter och egen-
heter – en kraft, ett alltid oavslutat ”oss” som har 
genomsyrat Umeå. Det är en hyllning till det myl-
ler av röster, minnen, erfarenheter och kopplingar 
som är så mycket större och alltid, alltid rör på sig. 

Imri Sandström är konstnär och forskare. Hon 
arbetar transdisciplinärt med text, bild och ljud, 
ofta utifrån områden som historia, språk och per-
formativitet. 2019 doktorerade hon i konstnärlig 
forskning, inom fältet litterär gestaltning. 

Arrangör: Umeå stadsbibliotek i samarbete med 
Umeå konsthall och Vita Kuben.

Datum: Torsdag 29 september 
Tid: 18.00
Lokal: Öppna foajén, plan 1
Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs. 

Bild: Imri Sandström
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Regnbågssagostund

Kom och lyssna på sagor med 
hbtq-tema.

Datum: Fredag 30 september 
Tid: 10.00 – 10.30
Lokal: Sagorummet, plan 4
Längd: 30 minuter
Målgrupp: Barn från 3 år och 
medföljande vuxen.
Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs. 

Prideverkstad

Dekorera en tygkasse, gör en 
flagga eller ett plakat att ha i 
pride-paraden.

Datum: Fredag 30 september
Tid: 16.00 – 18.00
Lokal: Skapa formverkstad, plan 4
Längd: 120 minuter (drop-in)
Målgrupp: Unga från 12 år
Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs. 

Bild: Mostphotos

Pridepyssel

Pyssla något fint med pride- 
tema.

Datum: Fredag 30 september 
Tid: 13.00 – 15.00
Lokal: Skapa formverkstad, plan 4
Längd: 120 minuter (drop-in)
Målgrupp: Alla åldrar
Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs. 

Bild: Istockphoto

Regnbågshäng för unga

Kom till biblioteket och häng, pyssla, fika och få boktips. För dig 
som är hbtq+. Ta med en kompis om du vill. Alltid fri entré, ingen 
föranmälan och drop in. För information och eventuella ändringar, 
se www.minabibliotek.se/regnsbagsbiblioteket eller våra sociala 
medier.

Nyhet! I höst blir det regnbågshäng även för dig som är 10 - 13 år.

Bild: Pexels

Bild: Istockphoto

Psst!Missa inte utställ-ningen om RFSL Umeå 50 år. Läs mer på nästa uppslag.

För dig som är 10 – 13 år
Datum: Måndag 17 oktober, 21 
november, 19 december
Tid: 16.00 – 17.30 
Lokal: Sagorummet, plan 4

För dig som är 13 – 19 år
Datum: Onsdag 5 oktober, tisdag 8 
november och tisdag 6 december
Tid: 16.00 – 18.00 
Lokal: Ungdomsavdelningen, plan 4
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#metoo
15 oktober 2022 - 10 mars 2024

#metoo på Kvinnohistoriskt museum är en utställning om de som 
var med – som agerade, reagerade, förändrade arbetsplatser, samla-
de berättelser, påverkade politiken och gick ut på gator och torg.

Berättelserna och vittnesmålen som delades under #metoo blev 
starten för en rörelse, av många kallad en revolution! Det här är en 
utställning om den rörelsen - men också om 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.
Kontaktperson för arrangemang: maria.hedberg@umea.se

Haenyeo – 
havets kvinnor 
17 maj 2021 – 14 januari 2023
(förlängt datum)

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: Fredrik Larsson

I sociala medierhittar du oss som@kvhistmuseum
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RFSL Umeå 50 år 
Lunchföreläsning

”Jag trodde ingen i hela världen var som jag” 
Karin Holmgren, arkivarie vid Folkrörelsearkivet 
i Västerbotten, berättar utifrån intervjuer med 
tidigare medlemmar, brev och andra handlingar 
om RFSL Umeås första år.

Arrangörer: Umeå stadsbibliotek och 
Kvinnohistoriskt museum

Datum: Fredag 30 september 
Tid: 12.00 – 13.00
Lokal: Kvinnohistoriskt museum, plan 4
Längd: 60 minuter
Målgrupp: Vuxna
Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs.

Senaste genusforskningen
- doktorander berättar 

Kvinnohistoriskt museum bjuder tillsammans 
med Umeå Centrum för Genusstudier in till en 
kväll med inblick i spännande genusforskning. 
Tre av Genusforskarskolans doktorander berät-
tar om deras pågående forskningsprojekt. Varmt 
välkomna!

Datum: Torsdag 24 november
Tid: 18.00 – 19.00
Lokal: Kvinnohistoriskt museum, plan 4
Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs. 

Bild: Karin Holmgren

RFSL Umeå 50 år - Utställning
30 september - 30 oktober 2022
Lokal: Öppen vägg, plan 4

Genom brev, protokoll, debattartiklar och olika 
föremål hämtade både ur RFSL Umeås arkiv och 
privata samlingar skildras RFSL Umeås 50-åriga 
historia. 

Utställningen är producerad av Folkrörelsearki-
vet och visas i samarbete med Kvinnohistoriskt 
museum och Umeå stadsbibliotek.
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Umeå konsthall är en mötesplats i kommunens regi, som har fokus på samtidskonst. 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.

Johan Frid        
Kvarglömda skuggor
27 oktober 2022 – 22 januari 2023

Johan Frid gestaltar genom må-
leri, skulptur och teckning djur 
och växter som vi människor 
har utrotat och som har för-
svunnit bort från oss. Vad 
händer när någonting försvin-
ner helt från denna värld och så 
småningom från vårt medve-
tande? Vad lämnar vi efter oss 
till kommande generationer?

Vernissage, torsdag 27 oktober 
klockan 18.00.

Lunchvisningar, torsdagar 
klockan 12.30 – 12.50. Kostnads-
fritt, ingen anmälan. Se aktuella 
datum på umea.se/konst.

©Johan Frid/Bildupphovsrätt 2022

Umeå konsthall
Utställningar
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Bild: Moa Krestesen

Jämsides
Kommunfullmäktiges ordförandeklubba
12 – 24 november 2022
Visas vid Kulturreceptionen, plan 3

2021 var det hundra år sedan kvinnor fick rätt att rösta i Sverige. Förra året fick därför kommunfullmäk-
tige i Umeå en ny ordförandeklubba formgiven av konstnären Gunilla Samberg. Klubban uppmärksam-
mar kvinnors kamp för självständighet, frigörelse och jämlika medborgerliga rättigheter.

Kom och se klubban som ska påminna kommunfullmäktige om att fatta kloka beslut för jämställdhet, 
demokrati och en hållbar framtid. 
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Umeå konsthall erbjuder öppna och bokningsbara visningar, samtal och workshops kring 
konst. Välkommen att boka via vår hemsida umea.se/konst.
Kontakt: Åsa Adolfsson, konstpedagog, asa.adolfsson@umea.se eller 090-16 53 74. 

Umeå konsthall 
Visningar och pedagogisk verksamhet

Visning av utställning med eller utan
eget skapande

Vill du veta mer om en aktuell utställning och konstnären bakom 
den? Boka en visning med vår konstpedagog med möjlighet att stäl-
la frågor och samtala om konsten. Vill ni skapa själva efteråt med
inspiration från konsten, så bokar ni ett längre besök. Alla är
välkomna, inga förkunskaper krävs.

Datum: Måndagar till fredagar med start 14 november
Längd: 1 – 2 timmar
Lokal: Umeå konsthall och konstateljén, plan 3
Kostnadsfritt och begränsat antal platser. Anmäl din grupp senast tre 
veckor innan önskat datum via umea.se/konst.

Bild: Åsa Adolfsson

Tips:Missa inte konstenssamarbete med stadsbiblioteket under Pride.29/9: Umequeer - Performance Imri Sandström, sida 12
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Konstvandring på stan

Följ med på en promenad 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. Två olika 
turer erbjuds, på både svenska och finska.

Tid: Tisdagar 14.00 – 15.00
Se aktuella datum och anmäl dig på umea.se/konst. 
Kostnadsfritt och begränsat antal platser. Inställt vid 
dåligt väder, vilket meddelas via mejl samma dag.

©Astrid Sylwan/Bildupphovsrätt 2022. Bild: Maja Holmqvist

Tips:Missa inte konstens samarbeten med
Kultur för seniorer under hösten.

16/11: Konstcirkel: Kvarglömda skuggor, sida 46
30/11: Öppet konstarkiv, sida 48

7/12: Visning Kvarglömda skuggor, sida 49
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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, poesi, standup 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 och i våra sociala medier för 
att se tillgängliga datum som du kan 
anmäla dig till.

vaven.se/oppenscen
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Öppen vägg

Är du hobbyfotograf eller konstnär och vill visa upp dina verk i en 
offentlig miljö? Då kan Öppen vägg i Väven vara något för dig. Du kan 
ställa ut själv, eller i samarbete med Umeå stadsbibliotek. 

Aktuella utställningar och information om hur du gör för att ställa ut 
hittar du på vaven.se/utstallningar.
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Filmer som roar,  
oroar och ger nya perspektiv.

se aktuellt program på:

folketsbioumea.se
Ni hittar oss i Väven på plan 4
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Italienska veckan
Italienska Veckan har varit en återkommande programpunkt i Umeå under flera års 
tid. Arrangemangen görs på olika håll men här lyfter vi fram det som händer hos oss i 
Väven. Alla programpunkter görs i samarbete med Italienska föreningen i Umeå. Full-
ständigt program ser du på Facebook: Italienska föreningen i Umeå 

Från Verdi till Gudfader

Italienska veckans invigning går i musikens 
tecken. Ersbodakören, under ledning av Elisabeth 
Holm, och en vokalensemble under ledning av 
Kristina Sturk, bjuder på härlig italiensk musik. 
Och framför allt, de ser till att alla får en chans att 
sjunga med i välbekanta italienska klassiker!

Datum: Måndag 17 oktober
Tid: 18.00 – 19.30
Lokal: Öppna foajén, plan 1
Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs. 

Vandra i Italien

Italien är det land i Europa näst efter Spanien som 
lockar flest turister. De senaste åren har allt fler 
kommit att intressera sig för det stora utbud av 
vandringsleder som finns över hela landet.

Hör Anna Andersson från Italienska Statens tu-
ristbyrå i Stockholm ge tips på vandringsleder och 
berätta mer om vad den som vill vandra i Italien 
behöver tänka på. 

Datum: Tisdag 18 oktober
Tid: 18.00 – 19.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Biljettpris 40 kronor 
Biljetter släpps lördag 10 september 
via tickster.com och Vävens kulturrecpetion.       

Bild: Anna AnderssonBild: Anders Steinwall
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Commedia dell’arte – gatans teater

En nyskriven berättarföreställning av och med 
Hans Ola Stenlund. Commedia dell’arte var en 
typ av humoristisk och satirisk gatuteater som 
föddes i Italien på 1500-talet. Musik, dans, kvick 
dialog och improvisation var viktiga ingredien-
ser. Hans Ola Stenlund berättar om och gestaltar 
Commedia dell’artes uppkomst, dess roll i dåti-
dens Italien och inflytande på europeisk teater 
genom tiderna.  

Hans Ola Stenlund är skådespelare i Umeå. I 
tidigare uppskattade berättarföreställningar har 
han porträtterat storheter som August Strind-
berg, Karl Gerhard, den heliga Birgitta och Dante 
Alighieri. 

Datum: Onsdag 19 oktober
Tid: 18.00 – 19.30 
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Biljettpris 80 kronor 
Biljetter släpps lördag 10 september 
via tickster.com och Vävens kulturrecpetion.        

Detalj från målningen Capitan Babbeo e Cucuba (okänd konstnär), 
ett klassiskt Commedia dell’arte-motiv.

Italien ur ett europeiskt perspektiv 

Är italiensk mat bäst, eller överträffas pizza och 
pasta av menyerna i Bryssel och Belgien? Italien 
var centralt när EU startade, och är fortsatt ett 
viktigt medlemsland. Men landets färgstarka och 
populistiska politiker, skuldtyngda banker och 
den svåra pandemin har också präglat bilden av 
Italien. 

Rolf Fredriksson, mångårig korrespondent för 
Sveriges Television i Bryssel, ger sitt perspektiv 
på Italien. 

Datum: Lördag 22 oktober 
Tid: 13.00 – 14.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Biljettpris 40 kronor 
Biljetter släpps lördag 10 september 
via tickster.com och Vävens kulturrecpetion.    

Bild: Anders Mohlin
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Bild: Privat

Berättarslam

Berättarslam är en lekfull tävling i muntligt berättande. Åtta personer ställer sig på scenen och förund-
rar publiken med sina bästa berättelser. Publiken röstar och vinnaren utmanar sedan andra regionala 
segrare i SM i Stockholm. 

I samarbete med Berättarnät Norr

Datum: lördag 17 september    
Tid: 12.30 – 15.30
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Biljettpris 40 kronor inklusive fika
Biljetter släpps lördag 10 september 
via tickster.com och Vävens kulturrecpetion.   

Författarmöten
Den här höstens författarbesök utmanar, upplyser och berör. Ibland med fokus på inte 
helt lätta frågeställningar dyker vi ner i ämnen som rör allt från klimatförändringar och 
mänskliga öden, till byggnadshistoria och muntligt berättande. 

Biljetter finns i Vävens kulturreception (090-16 33 10) eller via tickster.com.
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Erik Hansson:
Tiggeriets historia

Välkommen på en föreläsning om tiggandets his-
toria i Sverige och västvärlden, och en reflektion 
kring det rasistiska våld och hat som EU-migran-
ter utsätts för i Sverige.

Erik Hansson är kulturgeograf, tidigare verksam 
vid Uppsala universitet. Hans forskning kretsar 
kring moralfrågor, politisk ekonomi, rasifierings-
processer och nationalism.

Föreläsningen är en del av projektet Kom närmare, 
som skapar rum för möten och ger plats åt utsatta 
EU-medborgares egna berättelser. 

Datum: Måndag 19 september
Tid: 18.00 – 19.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs. 

Bild: Elin Iversen

Kom närmare

Kom närmare är en fotoutställning med dokumentära verk av och med EU-migranter. Att 
bygga ett tillfälligt hem som när som helst kan rivas ner av myndigheter eller att drömma om 
att ge sina barn ett tryggare liv är några av de teman som gestaltas. Genom bland annat film, 
fotografi och textil, delar migranterna som deltagit i detta projekt med sig av sin vardag, sina 
drömmar och sin längtan.

I samband med utställningen hålls även hållas andra aktiviteter – författarsamtal, filmvisning 
och skapandeverkstäder för barn och vuxna. 

Kom närmare är ett samarbete mellan föreningen Mantaray Impact, Umeå stadsbibliotek, Folkets 
Bio Umeå och filmproduktionsbolaget Bautafilm.

Datum: Utställningen visas från 19 september till 9 oktober.
Arrangemang kopplat till utställningen pågår mellan 15 och 22 september.

Håll utkik på minabibliotek.se för mer information.
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Mänskliga spår i fjällen 
under 10 000 år

Fjällen kallas ofta Europas sista vildmark. I själva 
verket är det ett kulturlandskap som människor 
bebott och påverkat i närmare 10 000 år.

Projektet Vandring i kulturlandskap lyfter fram 
kulturspåren i landskapet för att ge en fördjupad 
upplevelse för de som vistas där nu, och förståelse 
för de människor som vistats där före oss. 

Erik Sandén, som håller föreläsningen, är arke-
olog vid Västerbottens museum och har jobbat i 
övre Norrland i 35 år, från yttersta kustbandet till 
kalfjället.

I samarbete med Västerbottens museum

Datum: Onsdag 21 september
Tid: 18.00 – 19.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs. 

Bild: Ronny Smeds

Johanna Rubin Dranger: 
Ihågkom oss till liv

Ihågkom oss till liv är en tecknad dokumentär-
roman om smärtan i att bli avskuren från sin 
historia. Detektivarbetet för att få veta vad som 
hände de släktingar som ”försvann” under andra 
världskriget förflyttar berättaren över tre konti-
nenter, genom tid och rum. Medan de mördade 
träder fram i ljuset hotar mörkret att sluka den 
som kliver in i det. 

Joanna Rubin Dranger är illustratör och författare 
med en rad böcker för barn och vuxna bakom sig. 
Hon är professor knuten till Konstfack och upp-
skattad föreläsare. Med Ihågkom oss till liv fördju-
par och vidgar Dranger sin författargärning. 

En del av Umeå 400 år

Datum: Torsdag 6 oktober
Tid: 18.00 – 19.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Kostnadsfria biljetter släpps lördag 10 september.

Bild: Anna Widoff
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Umeå kommuns vetenskapliga 
pris: Janina Priebe

Vi fortsätter att uppmärksamma Umeå kommuns 
vetenskapliga pris med en gästföreläsning för 
allmänheten. Årets mottagare är Janina Priebe, 
som prisas för sin forskning kring hur relationen 
mellan globalt och lokalt omstöps när klimatför-
ändringar skapar nya utmaningar i den nordliga 
regionen. 

Janina Priebe är första forskningsassistent i mil-
jöhistoria vid institutionen för idé- och samhälls-
studier, Umeå universitet. Hon bedriver miljö-
humanistisk forskning med fokus på skog, klimat 
och hållbarhet. Under föreläsningen berättar hon 
om sin forskning, med fokus på tvärvetenskapliga 
perspektiv på miljöfrågor.

Datum: Onsdag 12 oktober
Tid: 18.00 – 19.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Kostnadsfritt. Ingen biljett krävs. 

Bild: Kimmo Parkkonen

Thomas Andersson:
I köksbordets trollkrets

Möt berättaren och spelmannen Thomas Anders-
son i ett författarsamtal om sin bok I köksbordets 
trollkrets - en bok om mitt sätt att berätta. 

I köksbordets trollkrets handlar om en särskild 
sorts folklig konst, muntligt berättande. Det 
muntliga berättandet har funnits i alla tider och 
sammanhang och kan handla om allt möjligt. 
Och mer därtill. 

I samarbete med Kultur för seniorer och 
Umeå Teaterförening

Datum: Torsdag 13 oktober 
Tid: 14.00 – 15.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Kostnadsfria biljetter släpps torsdag 29 september.

Bild: Mats Rehnman
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Anna Kärrman:
Vi for åt skogen som fåglarna

När människorna i byn Pauträsk tvingades böja 
sig för skogsbolag och stat var tidigare generatio-
ners kunskap i överlevnad deras räddning. Om 
detta berättar konstnären Anita Kärrman i Vi for 
åt skogen som fåglarna, resultatet av en grävande 
folklivsforskning som söker kvinnornas berättel-
ser i en liten lappländsk by under hundra år.

Anita Kärrman är född 1949 och uppvuxen i bok-
ens geografiska område. Med ett långt yrkesliv 
som allmänläkare bakom sig har hon successivt 
gått över till arbete med konst och skrivande.

I samarbete med Kultur för seniorer och ABF. 

Datum: Torsdag 27 oktober
Tid: 14.00 – 15.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Kostnadsfria biljetter släpps torsdag 13 oktober.

Bild: Hilmer Zetterbergs samling / Västerbottens museum

Fler arrangemang från Kultur för seniorer hittar du på sidorna 37-49

Litterärt skrivande: Under ytan

Författare från skrivarlinjen Litterärt skrivande 
läser texter ur nysläppta antologin Under ytan.  
Skrivpedagog Mina Widding leder en inspirerande 
workshop på temat för dig som vill prova på att 
skriva själv.

Arrangemanget är en del av Littfors. Läs mer 
om festivalen och ta del av hela programmet på 
littfors.se.  Vi bjuder på fika.

I samarbete med Bilda Studieförbund och 
Regionbibliotek Västerbotten

Datum: Torsdag 13 oktober
Tid: 17.30 – 20.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Kostnadsfria biljetter släpps lördag 10 september.

Bild: Erik Normark. Beskuren
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Amat Levin: 
Svart historia

Amat Levin driver det uppmärksammade instagramkontot @svarthistoria. Nu är han aktuell med 
boken med samma namn, där han gör nedslag i Afrikas och den afrikanska diasporans till stora delar 
oberättade eller förvanskade historia. Möt honom i ett brännande samtal om hur det förflutna kan 
hjälpa oss förstå världen som den ser ut idag.

Amat Levin har en bakgrund som journalist och är uppvuxen i Farsta. Förutom sitt instagramkonto 
driver han The Power Meeting Podcast. 2021 bokdebuterade han med Slumpens barn, och var en av 
2022 års sommarpratare i Sveriges Radio P1.

I samarbete med Rättighetscentrum Västerbotten 

Datum: Tisdag 1 november
Tid: 18.00 – 19.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Kostnadsfria biljetter släpps lördag 10 september.

Bild: Louise Helmfrid
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Bo Sundin:
Husen som överlevde Umeå

Husen som överlevde Umeå handlar om de 35 bygg-
nadsminnen som är skyddade genom kultur-
miljölagen i Umeå kommun. Boken förmedlar ett 
annorlunda perspektiv på Umeås historia, och en 
spännande inblick i vad som har utspelats bakom 
fasaderna under 200 år. 

Bo Sundin är född i Stockholm men sedan 1980-ta-
let bosatt i Umeå, där han bland annat arbetat som 
länsantikvarie på länsstyrelsen i Västerbotten. Bo 
Sundin var redaktör för tidskriften Västerbotten 
och boken Västerbotten genom tiderna, samt förfat-
tare till boken Aschanska villan.

En del av Umeå 400 år
I samarbete med Kultur för seniorer

Datum: Torsdag 8 december
Tid: 14.00 – 15.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Kostnadsfria biljetter släpps torsdag 24 november.

Bild: Sofie Sundström

Lisa Röstlund:
Skogslandet

I skogslandet Sverige pågår en strid. Biologer lar-
mar om att de sista riktiga skogarna försvinner. 
Skogsbolag säger tvärtom: vi har aldrig haft så 
mycket skog som nu. Mitt i brinnande klimatkris 
är man djupt oense om hur skogen ska användas. 
När journalisten Lisa Röstlund granskar en av vår 
tids ödesfrågor kliver hon ned i skyttegravarna 
och blottar konsekvenser av kriget. 

Lisa Röstlund arbetar som grävande reporter på 
DN och har nominerats till Guldspaden och Stora 
Journalistpriset. Hon har granskat Lundin Oil, 
högerextrema grupper, klimatkompensation och 
konsulterna på Karolinska. 

Datum: Måndag 21 november
Tid: 18.00 – 19.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Kostnadsfria biljetter släpps 
lördag 10 september.

Bild: Gabriel Liljevall
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Bokcirklar

Tycker du om att läsa och att diskutera det du läst med andra? 
Hösten 2022 erbjuder Umeå stadsbibliotek två bokcirklar med tre träffar var. 

Bild: istockphoto

Bokcirkel 1

Vi läser och samtalar om tre titlar. Du väljer själv 
hur många tillfällen du vill vara med på.  

Datum: 
tisdag 4 oktober 
Mödrarnas söndag av Graham Swift 
torsdag 3 november 
Bränn alla mina brev av Alex Schulman
tisdag 6 december 
Glaskupan av Sylvia Plath

Tid: 18:30 – 19:30
Lokal: Umgås matverkstad, plan 4 
Kostnadsfritt. Anmälan och frågor till 
maria.forssen@umea.se.

Bokcirkel 2 – Lättläst Bokcirkel 

En lättläst bokcirkel för dig som lär dig svenska 
eller läser lättläst av andra anledningar. Böckerna 
vi läser har ungefär 150 sidor. Du väljer själv hur 
många tillfällen du vill vara med på. 

Datum: 
onsdag 5 oktober
Silvervägen av Stina Jackson
onsdag 2 november
Förortssnuten av Hanif Azizi
onsdag 7 december
Stöld av Ann-Helén Laestadius

Tid: 16.00 – 17.00
Lokal: Umgås matverkstad, plan 4 
Kostnadsfritt. Anmälan och frågor till 
helena.grenholm@umea.se.

Deckarlördag

Stadsbiblioteket välkomnar höstmörkret med deckartema. Sista lördagen i månaden blir det 
boktips, läsningar och författarmöten med fokus på spänningslitteratur från norra Sverige. 
För mer information om medverkande och tider, se minabibliotek.se.

Datum: lördag 24 september, lördag 29 oktober, lördag 26 november 
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FINSKA FÖR 
INVANDRARE
12 SEP KL 18.00
FRI ENTRÉ – BILJETTER KRÄVS
En komedi med farsartade 
missförstånd och finskt allvar.

FÖRSTÅ VÄRLDEN – 
MÖT RADIOKORRE
SPONDENTERNA 
22 SEP KL 18. 00
FRI ENTRÉ – BILJETTER KRÄVS
Sveriges Radios utrikes
korrespondenter tar hem 
världen till dig!

SEVEN METHODS OF 
KILLING KYLIE JENNER
28 SEP KL 19.00
En rapp och mångbottnad 
föreställning i det digitala 
gränslandet.

SOLITAIRE
2 OKT KL 18.00
Solitärer i evig väntan i en  
av Lars Noréns sista pjäser.

Det är            riggat!

BRATS   
CARNIVAL
30 OKT KL 18.00
31 OKT KL 19.00
FRÅN 8 ÅR
Queer cirkuspunk   
för hela familjen.



FINSKA FÖR 
INVANDRARE
12 SEP KL 18.00
FRI ENTRÉ – BILJETTER KRÄVS
En komedi med farsartade 
missförstånd och finskt allvar.

FÖRSTÅ VÄRLDEN – 
MÖT RADIOKORRE
SPONDENTERNA 
22 SEP KL 18. 00
FRI ENTRÉ – BILJETTER KRÄVS
Sveriges Radios utrikes
korrespondenter tar hem 
världen till dig!

SEVEN METHODS OF 
KILLING KYLIE JENNER
28 SEP KL 19.00
En rapp och mångbottnad 
föreställning i det digitala 
gränslandet.

SOLITAIRE
2 OKT KL 18.00
Solitärer i evig väntan i en  
av Lars Noréns sista pjäser.

Det är            riggat!

BRATS   
CARNIVAL
30 OKT KL 18.00
31 OKT KL 19.00
FRÅN 8 ÅR
Queer cirkuspunk   
för hela familjen.

BOKA DIN BILJETT HÄR:
Biljettcentrum.com, 09013 31 80, 077147 70 70, umeateaterforening.se

TRE LITE ÄLDRE   
SYSTRAR
5 NOV KL 16.00
En vacker och vemodig 
komedi i regi av Sissela Kyle.

LAIKA
16 NOV KL 19.00
FRÅN 16 ÅR
Özz Nûjens i en smart, varm 
och rolig pjäs där skratt och 
allvar går hand i hand.

UEFF: SINGALONG 
– MOULIN ROUGE!
 1 DEC KL 18.30
Sjung med på Umeå  
Europeiska Filmfestival.

DOKTOR KOSMOS
8 OKT KL 20.00
FRÅN 18 ÅR
Äntligen tillbaka efter 15 år 
med en blandning av  
gammalt och jättegammalt.

ETT DRÖMSPEL 
11 OKT KL 19.00
Strindbergs klassiker som 
skimrande, köttig dansteater.

CAVE – NORRDANS
13 OKT KL 19.00
Kritikerhyllade amerikanska 
koreografen Rena Butler  
gör Europadebut.

CARLEINAR HÄCKNER 
– I FÖR LÅNGT 
BORTA LAND 
21–22OKT KL 19.00
Förvillande magi, hejdlös 
humor, storytelling, ljuv musik 
och trolleri.

Det är            riggat!
Umeå Teaterförening 
riggar för bredd, djup och 
en glittrande förförisk yta. 
Hösten 2022 blir sprudlande 
på Vävenscenen – välj och 
vraka bland cirkuspunk, radio 
korrespondenter, Lars Norén, 
dans, musik, allsång till film 
och en hel del annat! 



Digitalhjälpen

På Umeå stadsbibliotek kan du få digitalhjälp. Vi 
hjälper dig att komma igång med digital teknik 
och svarar på frågor om internet, datorer, mo-
biltelefoner, surfplattor och annat. Vi vänder oss 
särskilt till dig som känner dig osäker eller har 
svårt med tekniken, och till dig som vill lära dig 
något nytt.

Datum: Måndagar 7 november – 12 december 
Tid: 14.00 – 16.00
Lokal: Väx, plan 3 
Kostnadsfritt. Drop-in. 

Bild: Fredrik Larsson

Språkcafé  

Språkcaféet på Umeå stadsbibliotek i Väven är en 
mötesplats där nya och etablerade svenskar kan 
träffas under lättsamma former. Alla är välkom-
na, både unga och äldre, både du som är ny i 
Sverige och du som har bott här länge. 

I samarbete med Vän i Umeå

Datum: Tisdagar 6 september – 13 december
Tid: 17.30 – 19.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4 
Kostnadsfritt. Drop-in. 
Har du frågor? Skicka ett mejl till Helena Hägglund 
Grenholm på Umeå stadsbibliotek: 
helena.grenholm@umea.se.
   

Bild: Fredrik Larsson

Fika och sällskap
Biblioteket är mycket mer än det skrivna ordet. Ta tillfället i akt att träffa nya bekant-
skaper över en kopp kaffe, lära dig något nytt eller bara njuta av samvaron med andra. 
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Käsityökahvila suomeksi 

Kirjaile, kudo, virkkaa – ota mukaan käsityö ja 
löydä uutta inspiraatiota. 

Järjestetään yhdessä Uumajan kunnan suomen ja 
meänkielen koordinaattoreiden kanssa.

Päivä: torstaina 15. syyskuuta & torstaina 15. mar-
raskuuta
Aika: 13.00 – 15.00 
Paikka: Skapa formverkstad, 4-kerros
Drop-in, jos mukaan mahtuu, ei ilmoittautumista.

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 och 
meänkieli.   

Datum: Torsdag 15 september, torsdag 10 november
Tid: 13.00 – 15.00
Lokal: Skapa formverkstad, plan 4
Drop-in i mån av plats, ingen anmälan.

Bild: Madelene Edlund

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/hämtas i Vävens kulturreception (090-16 33 10).
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Bild: Pixabay

Klanger från kvinnornas bruk

Klanger från kvinnornas bruk är en folkmusikalisk berättar-
föreställning av och med Sigrid Ottosson och Elsa Hasselgärde. 

Föreställningen vill återuppliva minnet av en tid med långa arbets-
dagar i hemmet och i ladugården, matlagning och att tvätta kläder 
i en iskall vinterälv. Men också en tid av närhet till familjen och 
naturen, en berättelse om det lilla samhällets kretslopp i det stora 
livets väv.

Datum: Måndag 19 september 
Tid: 14.00 – 15.00
Lokal: Vävenscenen, plan 1
Kostnadsfria biljetter släpps torsdag 18 augusti.

Bild: Marcus Tari

Finsk karaoke

Tervetuloa osallistumaan 
suomalaiseen karaokeen.

Järjestetään yhdessä Uumajan 
kunnan suomen ja meänkielen 
koordinaattoreiden kanssa

Välkomna att delta i finsk karaoke. 

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

Päivä: Perjantaina 30. syyskuuta 
Aika: 15.00 – 16.30
Paikka: Öppen foajé, 1-kerros
Liput: Drop-in, jos mukaan 
mahtuu, ei ilmoittautumista.

Datum: Fredag 30 september
Tid: 15.00 – 16.30
Lokal: Öppna foajén, plan 1
Drop-in i mån av plats, ingen 
anmälan.

Psst!
På sidan 29-30 och 32 hittar du fler arrangemang som Kultur för seniorer gör i samarbete med 

andra.
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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 utformat ett märkligt landskap. Färden går 
vidare genom Arizonas parker, som Grand 
Canyon, upp till South Dakota med bland annat 
Mount Rushmore. Det blir en bilresa på närmare 
1000 mil genom storslagen amerikansk natur. 

Datum: Tisdag 4 oktober 
Tid: 14.00 – 15.00 
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Kostnadsfria biljetter släpps tisdag 20 september.

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. 

Vill du delta på scen? 
Kontakta madelene.edlund@umea.se. för anmälan 
som poet och information.

I samarbete med Umeå stadsbibliotek.

Datum: Måndag 3 oktober
Tid: 18.00 – 19.30  
Lokal: Upplev multisal, plan 4   
Kostnadsfria publikbiljetter släpps 
måndag 19 september.

Bild: Pixabay Bild: Håkan Karlsson
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Workshop: Lappa och laga

Har du hål i skjortan, klänningen, jeansen, sjalen 
eller kanske vantarna? Ta med det som behöver 
lagas, material och en nål och möt Karin Alenius, 
Broderiakademin som inspirerar, hjälper och 
guidar. 

Kanske blir det en osynlig maskinlagning, en för 
hand, japansk boro eller så får favoritskjortan 
äntligen en ny knapp. Visst material finns på 
plats. 

Datum: Onsdag 5 oktober 
Tid: 13.00 – 15.00
Lokal: Skapa formverkstad, plan 4
Föranmälan till madelene.edlund@umea.se senast 30 
september. Begränsat antal platser.

Bild: Västerbottens museum

Bild: Madelene Edlund

Umeå och nykterhetsrörelsen

Nykterhetsrörelsen i Västerbotten har en lång 
historia, som också är förknippad med omfattande 
produktion och försäljning av sprit. Därmed upp-
stod en politisk kamp och höjdpunkten kan sägas 
ha varit folkomröstning om rusdrycksförbud som 
genomfördes 27 augusti 1922. Fast andra häv-
dar förstås att det var ett bottenläge, när Umeå i 
början av 1920-talet torrlades, som man uttryckte 
det.

Detta är den tredje av fyra föreläsningar i årets 
föreläsningsserie om Umeå stads historia. 
Föreläsningarna ges av Rolf Hugosson, univer-
sitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, 
Umeå universitet. 

En del av Umeå 400 år. 

Datum: Tisdag 11 oktober 
Tid: 14.00 – 15.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Kostnadsfria biljetter släpps tisdag 27 september. 
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Samisk film: Historjá - stygn för Sápmi

Historjá är en poetisk och drabbande skildring av den samiska konstnärinnan Brita Marakatt-Labba. 
Hennes konst beskriver den samiska kulturen, idag och historiskt, och om samernas rennäring, som i 
grunden hotas av den globala klimatkrisen. En film av Thomas Jackson.
Buerie Båeteme!

I samarbete med Umeå kommuns samordnare för förvaltningsområde samiska.

Datum: Tisdag 18 oktober 
Tid: 14.00 – 15.40
Lokal: Tystnad, plan 4    
Kostnadsfria biljetter släpps tisdag 27 september.

Bild: Jonas Rudström

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: Madelene Edlund

Workshop: Fritt broderi

Broderiet är fritt som fågeln där 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 Alenius, 
Broderiakademin. 

Ta med ett eget broderi eller prova något på plats. 
Öppet för alla, inga förkunskaper krävs. 

Datum: Onsdag 19 oktober
Tid: 13.00 – 15.00
Lokal: Skapa formverkstad, plan 4
Föranmälan till madelene.edlund@umea.se senast 
torsdag 13 oktober. 
Begränsat antal platser. 

Västerbottens sötvattensfiskar

Jörgen Wiklund som rest land och rike runt med 
ett specialbyggt akvarium i baksätet av bilen och 
fotograferat allt från lax till simpa. För detta gedigna 
arbete utsågs han till Årets naturfotograf 2020. 

Jörgen Wiklund är fotograf och forskningsingen-
jör på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, institu-
tionen för vilt, fisk och miljö i Umeå. 
 
Denna föreläsning kommer även att streamas via 
umea.se/senior.

Datum: Tisdag 25 oktober 
Tid: 14.00 – 15.00 
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Kostnadsfria biljetter släpps tisdag 11 oktober. 

Bild: Jörgen Wiklund
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Bild: Mostphotos

Tesalong med Lennart Holmlund

Visionär, frispråkig, folklig och kontroversiell är någ-
ra epitet som förknippas med Lennart Holmlund. 
Grabben från Långvattnet som 17 år gammal 
startade ungdomsgården och rockklubben 
Club100 i Umeå. Lennart är kavalleristen som 
fortsatte älska hästar och som via sitt fackliga 
engagemang kom in i politiken där han blev kvar 
i tjugo år som kommunstyrelsens ordförande och 
Umeås kommunalråd. 

Vi samtalar om livet, Björklöven och vad som 
driver en ännu inte pensionerad politiker. 

Datum: Tisdag 1 november 
Tid: 14.00 – 15.00 
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Kostnadsfria biljetter släpps tisdag 18 oktober.

Bild: Privat. Lennart och Ebba

En strimma av hopp

För de allra flesta är klimatkrisen stor, skrämmande 
och rent av passiviserande – vad kan lilla jag göra? 
Staffan Laestadius gör frågan lättbegriplig och 
hanterbar. Han är professor emeritus i industriell 
utveckling vid KTH och har tidigare arbetat på 
Institutet för framtidsstudier och i statsrådsbered-
ningen. Han har publicerat tre böcker på svenska 
om klimatomställningen. Den senaste boken En 
strimma av hopp och föreläsningen handlar om det 
nödvändiga med en mycket snabbare klimatom-
ställning än den som ännu knappt påbörjats i vårt 
land. 

Denna föreläsning kommer även att streamas via 
Bilda Nords facebooksida.

I samarbete med Bilda

Datum: Torsdag 27 oktober
Tid: 14.00 – 15.00 
Lokal: Vävenscenen, plan 1
Kostnadsfria biljetter släpps torsdag 29 september. 
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Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt 
nyhetsbrev!

umea.se/senior

Bild: Rönnen och fjällsluttningen, målning av Kjell Rosén. Foto: Fredrik Elgh

Kjell Rosén

Fredrik Elgh, professor vid Umeå universitet och ansvarig utgivare för nättidskriften Västerbotten förr 
& nu, föreläser om ett spännande och färgrikt konstnärskap från Västerbotten. 
 
Kjell Rosén (1909–1982), född och uppväxt i Umeå i ett hem av idel skribenter och tjänstemän. Han 
blev tidigt inspirerad att teckna och måla, följde sitt hjärtas röst och tog sig på lite krokig väg fram till 
ett livslångt yrke som utövande konstnär. Kjell Roséns fjällsidor kan spraka av mustiga höstfärger och 
ibland känner man det annalkande regnet på himlen i hans dukar med motiv både från Tärnafjällen 
och norra Öland.
 
En del av Umeå 400 år

Datum: Onsdag 2 november
Tid: 14.00 – 15.30 
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Kostnadsfria biljetter släpps onsdag 19 oktober.
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Finsk film: 
Den svavelgula himlen

En film om kärlek, generationer, familjeband, 
bedrägeri och vänskap över tid. Författaren Frej 
har vuxit upp i skuggan av den välbärgade och 
mäktiga familjen Rabell. En familj som bär på 
hemligheter under den välpolerade ytan. Frej 
kommer själv från betydligt knappare förhållan-
den och han blir vän med den självsäkre Alex och 
förälskar sig djupt i Alex lillasyster Stella. Då Alex 
blir knivhuggen fördjupar sig Frej i minnen som 
spänner sig från det ljusa 1960-talet till nutid. 

Svenskt tal med finsk textning.

I samarbete med Umeå kommuns samordnare för 
förvaltningsområde finska och meänkieli 

Datum: Torsdag 3 november
Tid: 14.00 – 16.00 
Lokal: Tystnad, plan 4
Kostnadsfria biljetter släpps torsdag 20 oktober. 

Bild: Finska institutet. Cata Portin

Suomalainen filmi: 
Rikinkeltainen taivas 

Kirjailija Frej on kasvanut varakkaan ja mahtavan 
perheen Rabellin varjossa. Perheen, joka peit-
telee  salaisuuksia kiillotetun pinnan alla. Frej 
tulee itse paljon huonommista olosuhteista ja hän 
ystävystyy itsevarman Alexin kanssa ja rakastuu 
syvästi Alexin pikkusiskoon Stellaan. Kun Alex 
puukotetaan syventyy Frej muistoihin jotka 
pohjautuvat aina valoisaista 1960-luvusta nykyai-
kaan. Muistot rakkaudesta, sukupolvista, perhesi-
teistä, pettämisestä ja ystävyydestä aikojen yli.

Ruotsalainen puhe suomalaisella tekstillä 
Järjestetään yhteistyössä Uumajan kunna suomen 
ja meänkielen koordinoijien kanssa 

Päivämäärä: 3. marraskuuta
Aika: 14.00 – 16.00
Paikka: Tystnad, 4-kerros
Ilmaisia lippuja saa 20. lokakuuta lähtien. 
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Press och politik i det tidiga 
1900-talet

Under 1900-talet utgavs i Umeå och mer allmänt 
i Västerbotten fler dagstidningar än på många 
andra håll. Tidningarna är idag inte bara viktiga 
historiska källor till det dagliga livet, utan ger 
också en bild av såväl kampen för rösträttens 
utvidgande, som striderna mellan de nya partier 
som bildades på 1900-talet.

Detta är den sista av fyra föreläsningar i årets 
föreläsningsserie om Umeå stads historia. 
Föreläsningarna ges av Rolf Hugosson, universitets-
lektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Umeå 
universitet.  

En del av Umeå 400 år 

Datum: Tisdag 15 november 
Tid: 14.00 - 15.00 
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Kostnadsfria biljetter släpps tisdag 1 november.

Bild: Västerbottens museum

Konstcirkel: Kvarglömda skuggor

Kom och skapa tillsammans med andra konst-
intresserade. Vi utgår från Johan Frids utställning 
Kvarglömda skuggor för samtal och eget skapande 
i olika tekniker. Vi ses vid tre tillfällen och alla är 
välkomna, inga förkunskaper krävs. 

Under ledning av konstpedagog Åsa Adolfsson. 
Läs mer om utställningen på umea.se/konst (Umeå 
konsthall)

 I samarbete med Umeå konsthall 

Datum: Onsdagar 16 november, 14 december och 
18 januari 2023
Tid: 13.00 – 15.00
Lokal: Konstateljén intill Umeå konsthall, plan 3
Anmälan är bindande och gäller för alla tre datum. 
Se formulär på umea.se/konst. Kostnadsfritt och 
begränsat antal platser.

Bild: Åsa Adolfsson

Allsång med Lars T Johansson

Kom in till värmande allsång och sjung av hjärtans lust. Lars T 
Johansson, sångare och skådespelare leder allsången tillsammans 
med pianist Björn Hedström. De har länge kamperat ihop och gjort 
allsångskvällar sedan 1980-talet.

Datum: Torsdag 17 november
Tid: 14.00 – 15.00 
Lokal: Vävenscenen, plan 1
Kostnadsfria biljetter släpps måndag 17 oktober.

Bild: Frida Sjögren
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Mona Mörtlund

”Leikimä taihvaanvalkeitten alla 
ja kaikki, kaikki oon valosaa” 
 
Mona oon saanu ottaa vasthaan usseita kulttu-
ruuristipentieitä ja palkinoita ja oon myös vie-
railu Dramatenia niin hänen ensimäiselä teatteri-
näytelmällä ko hänen runoitten kans.  Uutta 2022 
oon uusi runokokoelma ruottiksi ja kaks uutta 
lastenkirjaa ruottiksi ja meänkielelä.  

22/11 klo 14 hään tullee Vävenille lukheen runoja 
ja kertomhaan hänen kirjottamisesta ja meän-
kielestä.  

Tilaisuus oon meänkielelä ja monet Monan kir-
joista oon sielä myytävännä. 

Bild: Anna Lintzén

Psst!
På sidan 29-30 och 32 hittar du fler arrangemang som Kultur för seniorer gör i samarbete med 

andra.

Mona Mörtlund

”Vi leker under himmelseldarna 
och allt, allt omkring oss är ljus” 
 
Mona 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 hålls på meänkieli och ett flertal av 
Monas böcker kommer att finnas till försäljning

Denna föreläsning kommer även att streamas via 
umea.se/senior

 I samarbete med Umeå kommuns samordnare för 
förvaltningsområde finska och meänkieli  

Datum: Tisdag 22 november 
Tid: 14.00 – 15.00 
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Kostnadsfria biljetter släpps tisdag 8 november. 
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Malin Ackerman:
Kaos, kamp, lev! 

När samhällsdebattören Malin 
Ackermann fick bröstcancer 
2016 var hennes största rädsla 
inte att dö utan att inte ha levt 
det liv hon vill. I sin bokdebut 
berättar hon om värdet av egen-
tid och att följa sina drömmar. 
För Malin blir tiden av behandling 
mot cancern en kamp för livet 
på fler än ett sätt. En kamp för 
att också komma ur inlärda 
mönster, livsmönster som hon 
inte längre vill följa. Det är som 
om cellförändringen i mig även 
förändrar mitt sätt att se på 
livet, säger Malin Ackermann.

Denna föreläsning kommer även 
att streamas via umea.se/senior

I samarbete med 
Umeå stadsbibliotek och ABF 

Datum: Tisdag 29 november
Tid: 14.00 – 15.00 
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Kostnadsfria biljetter släpps 
tisdag 15 november.

Bild: Marcus Bäckström

Öppet konstarkiv

Välkommen att upptäcka det 
publika konstarkivet i Väven. 
Här finns delar ur Umeå kommuns 
konstsamling – både nyinköp 
och äldre verk. Möt oss som 
jobbar med konsten och passa 
på att ställa frågor. 

Arrangeras i samarbete med 
Umeå konsthall
 
Datum: Onsdag 30 november
Tid: 14.00 – 15.00
Lokal: Konstarkivet intill Umeå 
konsthall, plan 3 
Anmälan via formulär på umea.
se/konst. Kostnadsfritt och be-
gränsat antal platser.  

Bild: Åsa Adolfsson

Suomen itsenäisyyspäivä

Vietämme Suomen itsenäisyy-
späivää 6. joulukuuta.

Järjestetään yhdessä Uumajan 
kunnan suomen ja meänkielen 
koordinaattoreiden kanssa  

Päivä: 6. joulukuuta
Aika: 14.00 – 16.00
Paikka: Upplev multisali, 4-kerros
Kohderyhmä: Suomenkieliset 
Drop-in

Finsk självständighets-
dag

Vi firar Finlands självständig-
hetsdag den 6 december.

I samarbete med Umeå kommuns 
samordnare för förvaltningsom-
råde finska och meänkieli 

Datum: Tisdag 6 december
Tid: 14.00 – 16.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Målgrupp: Finsktalande
Drop-in

Bild: Pixabay
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Visning: Kvarglömda skuggor

Upplev Johan Frids utställning i Umeå konsthall 
med konstpedagog Åsa Adolfsson. 

Frid gestaltar via måleri, skulptur och teckning de 
djur och växter som vi människor har utrotat och 
som har försvunnit bort från oss. Vad händer när 
någonting försvinner helt från denna värld och så 
småningom från vårt medvetande? Vad lämnar vi 
efter oss till kommande generationer?

I samarbete med Umeå konsthall

Datum: Onsdag 7 december
Tid: 14.00 – 15.00
Lokal: Umeå konsthall
Anmälan via formulär på umea.se/konst. Kostnads-
fritt och begränsat antal platser.  

Bild: ©Johan Frid/Bildupphovsrätt 2022 

Julcafé

Kom och njut av musik och ladda upp inför  
helgerna - mer information kommer längre fram.

Datum: Fredag 16 december
Tid: 14.00 – 16.00
Lokal: Öppna foajén, plan 1
Drop-in i mån av plats. 

Bild: Pixabay

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt 
nyhetsbrev!

umea.se/senior
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Höstens program i Väven - en sammanfattning

Här hittar du det mesta som händer i Väven under hösten - stort som 
smått. Utbudet kan givetvis förändras över tid. Så innan du besöker oss, 
kika gärna in på vaven.se/kalender för att hålla dig helt uppdaterad.

September 2022
Söndag 11/9 Schh! Det låter djur

Måndag 12/9 Finska för invandrare

Torsdag 15/9 Handarbetscafé på finska

Lördag 17/9 Berättarslam

Lördag 17/9 Fika efter en forskare

Lördag 17/9 Lastkaj 14, Gatuplan & 
Anti-Lam Front

Söndag 18/9 Blöt

Söndag 18/9 Det tutar och blinkar

Måndag 19/9 Utställning: Kom närmare

Måndag 19/9 Klanger från kvinnornas bruk

Måndag 19/9 Erik Hansson: Tiggeriets historia

Tisdag 20/9 Moonica Mac

Onsdag 21/9 Mänskliga spår i fjällen 
under 10 000 år

Torsdag 22/9 Förstå världen – 
möt Radiokorrespondenterna

Fredag 23/9 Karsten & c/o

Onsdag 28/9 Seven methods of killing Kylie 
Jenner

Torsdag 29/9 Umequeer – performance

Fredag 30/9 Regnbågssagostund

Fredag 30/9 RFSL 50 år – lunchföreläsning

Fredag 30/9 RFSL 50 år – utställning

Fredag 30/9 Pridepyssel

Fredag 30/9 Prideverkstad

Fredag 30/9 Finsk karaoke

Oktober 2022
Söndag 2/10 Vem ser Dim?

Söndag 2/10 Solitaire

Måndag 3/10 Dina ord! – öppen scen för 
spoken word och poesi

Tisdag 4/10 En pensionärs drömresa

Tisdag 4/10 Drunkna inte i dina känslor

Onsdag 5/10 Workshop: Lappa och laga

Torsdag 6/10 Johanna Rubin Dranger: 
Ihågkom oss till liv

Fredag 7/10 Puss & kram – Nyblom/Betner

Lördag 8/10 Doktor Kosmos

Söndag 9/10 Skräcknatten - livepodd

Tisdag 11/10 Umeå och nykterhetsrörelsen

Tisdag 11/10 Ett drömspel

Onsdag 12/10 Umeå kommuns vetenskapliga 
pris: Janina Priebe

Torsdag 13/10 Thomas Andersson: 
I köksbordets trollkrets

Torsdag 13/10 Litterärt skrivande: Under ytan

Torsdag 13/10 Norrdans - Cave

Lördag 15/10 Vernissage: #Metoo

Söndag 16/10 Lyssnaren

Måndag 17/10 Från Verdi till Gudfader

Tisdag 18/10 Film: Historjá – stygn för Sápmi

Tisdag 18/10 Vandra i Italien

Onsdag 19/10 Workshop: Fritt broderi

Onsdag 19/10 Commedia dell’arte – 
gatans teater
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Med reservation för ändringar.

Onsdag 19/10 Dockhumor 2

Fredag 21/10 Carl-Einar Häckner – 
i För långt borta land

Lördag 22/10 Italien ur ett europeiskt 
perspektiv

Lördag 22/10 Carl-Einar Häckner – 
i För långt borta land

Söndag 23/10 Mira - Flickan från långt borta

Tisdag 25/10 Västerbottens sötvattensfiskar

Onsdag 26/10 Stark genom klimakteriet

Torsdag 27/10 En strimma av hopp

Torsdag 27/10 Anna Kärrman: 
Vi for åt skogen som fåglarna

Torsdag 27/10 Vernissage: Johan Frid – 
Kvarglömda skuggor

Lördag 29/10 Fika efter en forskare

Lördag 29/10 Bland drakar och dragqueens

Lördag 29/10 Cleo

Söndag 30/10 Bland drakar och dragqueens

Söndag 30/10 Brats Carnival

Måndag 31/10 Brats Carnival

November 2022
Tisdag 1/11 Högläsningsklubben

Tisdag 1/11 Tesalong med Lennart Holmlund

Tisdag 1/11 Amat Levin: Svart historia

Onsdag 2/11 Kjell Rosén

Torsdag 3/11 Film: Den svavelgula himlen

Lördag 5/11 Tre lite äldre systrar

Torsdag 10/11 Handarbetscafé på finska

Lördag 12/11 c/o Väven #metoo 2022

Lördag 12/11 Jämsides - Kommunfullmäktiges 
ordförandeklubba

Söndag 13/11 Bebissång

Tisdag 15/11 Press och politik i det tidiga 
1900-talet

Onsdag 16/11 Laika med Özz Nujen

Torsdag 17/11 Allsång med Lars T Johansson

Fredag 18/11 Knacka på-dag

Lördag 19/11 Fika efter en forskare

Lördag 19/11 Messiah Hallberg

Söndag 20/11 Umeå Fight Night

Måndag 21/11 Lisa Röstlund: Skogslandet

Tisdag 22/11 Mona Mörtlund

Tisdag 22/11 Mona berättar om Minna

Torsdag 24/11 Senaste genusforskningen –  
doktorander berättar

Söndag 27/11 Akta dig Betty!

Tisdag 29/11 Malin Ackerman: Kaos, kamp, lev!

29/11-4/12 Umeå Europeiska Filmfestival

Onsdag 30/11 Öppet konstarkiv

December 2022
Tisdag 6/12 Finsk självständighetsdag

Onsdag 7/12 Visning: Kvarglömda skuggor

Torsdag 8/12 Bo Sundin: Husen som 
överlevde Umeå

Torsdag 8/12 Julkonsert - Änglaljus

Fredag 16/12 Julcafé

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

      programivaven 

      Program i Väven

Storgatan 46A, Umeå

c/o Väven #metoo 2022
12 november

5 år med #metoo 
Vi fyller Väven med musik, samtal, skapande och kultur för alla!

I samarbete med den ideella föreningen Metoouppropen och 
Kvinnohistoriskt museums utställning om #metoo håller vi 

samtalet levande, för att skapa en framtid där vi är trygga och fria.
Välkomna!

Håll utkik efter hela programmet på www.vaven.se


