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Umeå fyller 400 år och det ska firas!
Redan på nyårsafton går startskottet för Umeås 400årsfirande  nämligen på Rådhustorget i centrala
Umeå med start klockan 14.00. Det blir ett program för hela familjen fyllt av artister från Umeå och
dessutom premiärvisning av de första framtidshälsningarna. Studio400 på Rådhustorget håller öppet för
alla som vill veta mer om jubileumsåret.
När nästa nyhetsbrev kommer i slutet av januari är firandet igång och arrangemangen avlöser varandra.
Vi hoppas du vill hålla dig uppdaterad om det som händer under 2022 och då kan du fortsätta hänga
med här. Dela gärna prenumerationslänken till vänner och kollegor som du tror vill följa oss!

Startskottet  på nyårsafton
Starta nyårsafton och Umeås 400årsfirande tillsammans
med oss på Rådhustorget. Vi har laddat med ett
fullspäckat scenprogram för hela familjen.
Det levereras sång, dans, musik och humor i en rasande
fart av bland andra Frida Johansson, Tora Larsson,
Kulturskolan Appendix och Balettakademien.
Tid: Fredag 31 december, klockan 14.00–15.00
Plats: Rådhustorget, Umeå
Vi hälsar alla Umeåbor varmt välkommen!
Och som vanligt: Visa hänsyn till varandra och håll
avstånd.

HELA PROGRAMMET

Fyrverkerier vid tolvslaget
Vid midnatt firas det nya året in med ett nyårsfyrverkeri.
Fyrverkeriet sker i höjd med Öns norra udde och
kommer att gå högt upp i luften. Det bör kunna ses av
väldigt många.

Vi har mycket att vara stolta över

 Det känns bra att vi firar hela året, säger MarieLouise Rönnmark i den här intervjun inför starttskottet för Umeås
400årsfirande på nyårsafton.Foto: Johan Gunséus
Efter 400 års stadsutveckling är det dags för Umeå att sträcka på sig lite extra under födelsedagsåret 2022. Vi ska
fira vår historia men framför allt blicka framåt.
– Det är viktigt att ha framtidstro även i tider av en pandemi, och vi har mycket att vara stolta över. Vi har vågat sticka
ut och gå före. Umeå är den öppna staden och det ska vi värna om, säger MarieLouise Rönnmark, ordförande i
kommunfullmäktige och jubileumsårets styrgrupp.
I den här regionen har det funnits mänsklig närvaro i omkring 4000 år. Umeå som samhälle har under åren som gått
haft flera olika placeringar – alltid med Umeälven som gemensam nämnare. Stadsrättigheterna tilldelades Umeå 1622
på dess nuvarande plats. Då hade staden 30 invånare.
400 år senare är Umeå norra Sveriges största stad. Här bor 130 000 invånare, det talas över 150 språk och här finns
kreativa näringar och forskning i världsklass.
– Vi är den internationella staden. Det vi i dag talar om som umeåandan är att vi är öppna och nyfikna – egenskaper
som ger oss en framtidstro och som gör att vi fortsätter utvecklas. Det är också vad som gör att många väljer att
stanna kvar här, konstaterar MarieLouise Rönnmark.
MarieLouise vill särskilt lyfta fram kulturen, konsten och idrotten som en viktig del av Umeås DNA, något som vi
renodlat sedan det tog fart under 1940 och 50talet. När Sverige nämns i andra sammanhang är det ofta musik som
kommer på tal, artister som inte sällan kommer från just Umeå.

Firar ljuset i mörkret
– Det känns bra att vi firar hela året. Föreningslivet kan ansöka om extra resurser till olika idéer, allt från att leta fram
historiska platser till att lyfta konst på Umeälven. Det går även att boka in sig för aktiviteter i Studio400 på
Rådhustorget. Det blir helt enkelt lite enklare att engagera sig på olika sätt, även i dessa pandemitider, menar Marie
Louise Rönnmark.
Självklart blir firandet lite extra festligt vid några särskilda tillfällen.
– Stadsfesten blir ett spännande inslag, liksom jubileumsceremonin den 22 juni. Att få fira Umeås 400 år som stad
under en årstid när det i princip inte finns något mörker känns hoppfullt, säger en förväntansfull MarieLouise
Rönnmark.
I tider som dessa är det nog samtidigt en och annan som frågar sig om vi verkligen ska fira stort?

– Jag tycker det. Det är viktigt att ha framtidstro även under en pandemi, och vi har mycket att vara stolta över. Umeå
är den öppna staden. Vi har vågat sticka ut och gå före. Det ska vi värna om, säger MarieLouise Rönnmark.

Röster om framtiden
Apropå framtiden erbjuds alla umeåbor, gamla som unga, utflyttade och återvändare, möjligheten att dela med sig av
en framtidshälsning. Det kan handla om allt från en historisk händelse till en betraktelse eller önskan om framtiden.
Hälsningarna presenteras löpande under året på Umeå400webben och förhoppningen är att många tar tillfället i akt
att vara med.
De första framtidshälsningarna presenteras under startskottet, på nyårsafton 2021 klockan 14.00 på Rådhustorget.
– Vi inleder firandet med en familjefest och fortsätter sedan hela året. Startskottet är till för umeåborna, besökarna,
familjerna och barnen, avslutar MarieLouise Rönnmark.
Så nu ser vi fram mot ett fantastiskt firande där vi alla ska kunna känna oss stolta över vår stad. VI firar Umeå
tillsammans.

Foto: Henrik Olofsson

Bli en del av Framtidshälsningen
Vad är det som engagerar dig och gör att Umeå har en särskild plats i ditt hjärta? Vad är Umeå för dig? Bli en del av
Framtidshälsningen!
Under jubileumsåret vill vi fånga Umeåbornas egna berättelser och visioner. Du som Umeåbo kan under året få dela
med dig av din personliga berättelse om stadens betydelse, eller vilka förväntningar och visioner du har för
framtidens Umeå. Berättelserna ska tillsammans skapa en tidsbild av Umeå 2022 och bli Umeåbornas hälsning till
framtiden.
De första Framtidshälsningarna har precis spelats in och kommer visas under startskottet för jubileumsåret – på
självaste nyårsafton! De kommer också att publiceras på vår webbplats så håll utkik!
Hör av dig med frågor, om du vill vara med eller om du vill skicka in förslag på talare till umea400@umea.se

FRAMTIDSHÄLSNING

Boka Studio400
Umeå 400 år syns numera också på Rådhustorget. Där står Studio400, en arena för de gemensamma krafter som är
med och lyfter Umeås 400årsfirande. Studion är gratis att använda för alla som vill samverka och uppmärksamma vår
400åring! Kanske vill du marknadsföra ett kommande arrangemang under 2022, synliggöra en historisk berättelse
eller göra en enkel inspelning? Hör av dig till Umeå400kontoret så berättar vi mer.
Om du vill använda Studio400 ska du skicka in en bokningsförfrågan. Vi på Umeå400kontoret tar emot alla
förfrågningar och godkänner i mån av plats, samt att du uppfyller de kriterier som gäller för att vara en del av
Umeås400årsfirande. Din bokning är preliminär till du fått en bokningsbekräftelse från oss.
Studio400

Musik, dans, historia och
konst  fler föreningar har
nu fått bidrag
Stumfilmskonsert, kammarmusik, dansföreställning för barn,
Umeås bebyggelse under 400 år, en orienteringskarta som
berättar Umeå stads historia och konst med utgångspunkt

Umeå kammarmusikförening är en av sex
föreningar som fått stöd för att genomföra
arrangemang under 2022.

Umeälven. Nu har ytterligare sex föreningar fått bidrag för
arrangemang under jubileumsåret 2022.
Fram till 15 maj 2022 kan föreningar söka bidrag för att
genomföra arrangemang eller projekt under jubileumsåret då
Umeå fyller 400 år.
Läs mer om föreningarna som fått bidrag för att fira Umeå 400 år

MER OM FÖRENINGSSTÖDET

Bidra till nyhetsbrevet
Umeå 400nyhetsbreven vill lyfta saker som är aktuella under firandet nästa år. Har du förslag eller bara vill tipsa och
bidra med nyheter? Evenemangstips, intervjuer och artiklar, historiska nedslag? Hör av dig till oss på
umea400@umea.se

GDPR

Umeå kommun följer dataskyddsförordningen GDPR. Vi lagrar endast din epostadress, och den används bara för
utskick av Umeå400nyhetsbrevet. Du kan när som helst avsluta din prenumeration och då tas din adress bort från
listan. Länk finns i slutet av varje nyhetsbrev.
Ansvarig utgivare: Dan Vähä, projektledare, Umeå400projektet
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