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Jubileumsvåren blomstrar
Med våren kommer arrangemangen allt tätare så nu väntar en intensiv tid för jubilerande Umeå 400 år.
Vid det här laget vet du förmodligen vilka kända artister som kommer att stå på Skeppsbrons scen under
Umeå Live 400 år, 1314 juli. Men innan dess har vi en jubileumsdag som kommer bjuda på ett extra fint
firande för alla Umebor. Boka in 22 juni om du inte redan gjort det. Mer information om programmet
kommer under maj så håll utkik. Men innan dess kan du ta del av kyrkans kulturfest under hela nio
dagar!
I det här fullmatade nyhetsbrevet kan du läsa om fina utställningar som den med Stig Lindberg på
Västerbottens museum, broderutställningen om kvinnliga pionjärer i Umeå, om brunnslockspoesi och
kammarmusik. Det kommer vara fullt upp helt enkelt och det här är bara en del av allt som händer under
våren.
Förutom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du hålla dig uppdaterad genom att följa oss i våra andra
kanaler; www.umea400.se, Facebook och Instagram. Tipsa oss också gärna om sådant du vill läsa mer
om.
Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av maj. Hoppas du vill fortsätta hänga med här. Dela gärna
prenumerationslänken till vänner och kollegor som du tror vill följa oss!

Upptäck musiken i kyrkan under vårens kulturfest

Svenska kyrkan firar Umeå 400 år under nio dagar i majjuni.

Välkommen till en nio dagar lång kulturfest månadsskiftet majjuni när Svenska kyrkan firar Umeå 400 år.
Det blir musik, poesi och konst.
– Musiken, orden och bilderna finns alltid i våra kyrkor, men nu gör vi en extra satsning så att fler Umeåbor upptäcker
den rikedomen, säger Lena Fagéus, kyrkoherde i Umeå.
Festivalen inleds den 28 maj med musik från 1600talet i Backens kyrka. Sedan följer konserter med musik och poesi
från alla århundranden fram till helt nyskriven musik. Det blir även lunchkonserter och familjeföreställningarna ”Babar”
och ”Peter och vargen”. De 13 konserterna hålls i sex olika kyrkor. De flesta konserterna är gratis.
Missa inte heller introduktionerna innan kvällskonserterna. Det blir ett möte mellan artister och publik där du får
bakgrund till kvällens musik och poesi, samt tips på konstverk att vila ögonen på i kyrkorummet.
Här hittar du hela programmet: www.svenskakyrkan.se/umea/kulturfest

Så får du en konsertkompis
Har du aldrig varit på konsert eller vill du bara ha sällskap? Under vårens stora kulturfest testar Svenska kyrkan
konceptet Konsertkompis.
Du träffar en van konsertbesökare utanför kyrkan, som du kan sitta tillsammans med. Att få en konsertkompis är
gratis, men vissa konserter har inträde på 150 kronor.
Här kan du anmäla intresse för en konsertkompis under Umeå kulturfest Heliga rum 2022:
www.svenskakyrkan.se/umea/konsertkompis

Arvet  om rättigheter, lycka och kropp

Umeå konstförening tillsammans med Sensus bjuder in till att delta i ett konstprojekt som börjar i maj. Kursen, som har
feministiska förtecken, kommer handla om att få chansen att uttrycka och utmana sig själv. Under 10 tillfällen under
våren och hösten kommer teman såsom kropp, lycka, demokrati och rättigheter behandlas.
Kursen startar 17 maj, och du hittar mer information på www.sensus.se

Umeås kvinnliga pionjärer

Ingrid Undén Lindehell. Foto: Ulla Nordlinder

Det börjar med en vernissage den 6 maj och därefter följer en trestegsraket med utställning, föreläsning
och stadsvandring.
Det handlar om kvinnorna som brutit ny mark och banat väg för oss som kommit efter. Kvinnorna som krossat glastak,
gått sin egen väg och i processen satt en prägel på Umeå som förtjänar en plats i historien. Kvinnliga pionjärer helt
enkelt. Från förr och idag.
Umeå kommuns Kultur för seniorer står som arrangör.

Broderiutställning – Kvinnliga pionjärer i Umeå och Västerbotten
Vernissage fredag 6 maj klockan 14.00
Utställningsperiod: 6 maj  26 juni.
Tid: Samma öppettider som stadsbiblioteket
Lokal: Gördetsjälv, plan 2 i Väven
Läs mer om utställningen

Umeås kvinnliga pionjärer – ett broderiprojekt
Föreläsning om arbetet bakom broderiprojektet.

Datum: Tisdag 10 maj
Tid: 14.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4 i Väven
Biljettinformation: Kostnadsfria biljetter hämtas i Vävens kulturreception eller bokas via 090163310.
Läs mer om föreläsningen

Vandring: Umeå kvinnliga pionjärer
Vandringen inleds utanför Folkuniversitetet på Nygatan 43 och avslutas vid Väven – där du kan se Broderiakademins
utställning “Umeås kvinnliga pionjärer”. Föranmälan krävs.
Datum: 12 och 17 maj
Tid: 13.0014.30
Mer information och föranmälan

Kerstin Thörn; stadsvandring med fokus på kvinnliga
pionjärer 12 och 17 maj.
Foto: Curt Dahlgren.

Karin Stenberg. Bild från broderiutställningen. Foto: Stina
Johansson.

400 vårar – Umeå kammarkör firar Umeå 400 år
Umeå kammarkör gör årets vårkonsert i samarbete
med Umeås 400årsfirande. Tonvikten lägger dem
på musik med lokal anknytning, bland annat hörs
musik av Wilhelm PetersonBerger.
Du får tre chanser att lyssna till konserten som startar
klockan 19.00 följande dagar:
Fredag 20 maj: Backens kyrka, fritt inträde.
Tisdag 24 maj: Holmsunds kyrka, inträde 100 kronor 
inklusive fikabuffé.
Tisdag 31 maj: Hörnefors kyrka, fritt inträde.
Vid konserten i Holmsund kostar inträdet 100 kronor och
då ingår också vår fikabuffé efter konserten. Förköp via
kontakt med kören, eller betalning på plats via kontant
eller Swish.
Umeå kammarkörs webbplats

Stor utställning med Stig Lindberg på

Västerbottens museum
En enorm produktivitet, experimentlusta och
förmåga att vara funktionalist utan att göra avkall
på sin fantasi, har gjort Umeåfödda Stig Lindberg
till en av våra mest folkkära formgivare.
Som en hyllning till Umeå 400 år slår Västerbottens
museum den 15 maj upp dörrarna för årets stora
utställning med Stig Lindberg. Som besökare tar du del
av över 350 objekt – bland annat porslin, tapeter,
textilier, industridesign, illustrationer och konst. Från de
första elevprojekten, till de sista verken och aldrig
tidigare visat material från familjen Lindbergs samling.
Välkommen på vernissage 15 maj kl 14.00!
Läs mer:
www.vbm.se/evenemang/vernissagestiglindberg
Tyg Melodi 1947 © Stig Lindberg

Fjärde delen i berättarserien om Umeå 400 år
Den 4 maj är du välkommen att lyssna till den fjärde
delen av berättarserien om Umeås senaste 400 år.
Den här gången på temana Sjukdom och lindring,
samt Sapmis utbildningshistoria.
När: onsdag 4 maj, klockan 12.00–12.40
Plats: Ljusgården, eller vid soligt väder: Campusdammen
Du kan även titta live på Umeå universitets Facebook
och på live.umu.se/umea400
Sjukdom och lindring under 400 år
Elisabeth Persson från Västerbottens medicinhistoriska

Umeå 400 år  berättarserien fortsätter

förening ger exempel på farsoter och sjukdomar som
drabbat Umeå. Följ med på en resa från folkmedicin till

Om berättarserien

robotkirurgi.

Totalt hinner vi med 5–6 berättartillfällen under året.
Under hösten ska det handla om vad som serverats på

Umeå, 400 år i Sapmi

middagsborden i Umeå genom åren och om
kärleksbekymmer under 1700talet. Ett event är också

Få saker har påverkat det samiska samhället under de
senaste århundrandena så mycket som utbildning.

tillägnat framtiden, vad kommer Umeå att vara för stad
om säg 100 år? Häng med på vår berättaserie om

Charlotta Svonni, doktorand i historia, berättar om den
samiska utbildningshistorien från 1600talet fram till idag

Umeås historia!

Bli Vakins
brunnslockspoet!
Vakin utlyser en brunnslockspoesitävling som vänder sig
till årskurs 4 eller 5 i Umeå, Vindeln och Nordmalings
kommuner. Eleverna uppmanas att skriva en dikt i en
mall, om vatten och vinna en upplevelse och biobiljetter
till hela klassen.
I gatorna i städer och samhällen finns brunnslock som vi
går över, utan att tänka på alla de rör och ledningar som
finns under dem. Vakin har ledningar för dricksvatten,
avloppsvatten, regnvatten eller smältvatten under
marken.
Umeå fyller 400 år. Tänk att vi dricker samma vatten nu
som då. Det är värt att firas, eller hur?

Brunnslockspoesi på gång i Umeå!

Frågor och anmälan till tävlingen? Kontakta Johanna
Cory på Vakin, mejl johanna.cory@vakin.se

Jubileumsshopen växer
På umea400.se hittar du jubileumsshopen som
förmedlar ett antal produkter med
Umeåanknytning. Nu har shopen fått ett nytillskott
vid namn Julie Thiel.
Julie är en Umeåbaserad illustratör med en bakgrund
inom arkitektur. Hon illustrerar det som ligger henne
varmt om hjärtat. Därav en serie affischer med några av
Umeås arkitekturklassiker. Hon har också skapat en
karta av Holmön och prints på temat svenska uttryck.
Kila in på webben och utforska Julies prints och
affischer!
Illustration: Väven av Julie Thiel

Spela på Ung scen
Musiksatsningen Ung scen där nästa generations
talanger tar sig an Studions scen har startat med
storpublik och speltillfällena fortsätter under
jubileumsåret. Vill du också spela på Ung scen?
Vi söker fler artister, musiker och band som vill få
möjlighet att spela inför en livepublik. Du ska vara mellan
18 och 25 år och komma från Umeå med omnejd.
Vill du vara med? Kontakta projektledare Anna Axelson.
Epost: anna@tiljan.se
Du hittar mer information på vår webbplats.

