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En scen ur filmen "400 år av tjafs".

Engagemang fyller jubileumsåret
När Umeå fyller 400 år vill vi att det ska vara en folkfest där många kan vara med och bidra.Vi vill också
hylla demokratin och uppmuntra till diskussion, debatter och samtal. Det gör vi bl.a. genom filmen "400
år av tjafs" som är en del av kampanjen "Gör din röst hörd". Vi gratulerar Norrtälje som också fyller 400
år som stad och precis firat sin officiella jubileumsdag! I en intervju med projektledaren får du veta hur
dagen firades.
Sedan har hela tio föreningar till fått bidrag för att göra arrangemang under året och vår 400årsfestival i
juli har presenterat att Sahara Hotnights gör sin premiärspelning i Umeå.
Det och annat som händer de närmaste veckorna berättar vi om i det här nyhetsbrevet. Men här ryms
inte allt. 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 april. Hoppas du vill fortsätta hänga med här. Dela gärna
prenumerationslänken till vänner och kollegor som du tror vill följa oss!

Umeå 400 år hyllar Umeås debatter

Firandet med Umeå 400 år fortsätter i full sving. Under mars lanserades filmen “400 år av tjafs”
Filmen visar på ett lättsamt sätt hur det skulle kunnat gått till när Umeå formats och utvecklats genom diskussion,
debatt och samtal. "400 år av tjafs" är en större del av kampanjen “Gör din röst hörd”, som hyllar just de här
debatterna som fört Umeå framåt i utvecklingen. Genom att ge huvudrollen till människorna som gör Umeå till den
staden vi känner och älskar idag, snarare än att bara visa upp den geografiska platsen, får filmen en personligare
vinkling.
 Den här kampanjuen är en hyllning till samtalen, debatten och alla de diskussioner som har präglat och utvecklat
demokratin och vår stad i 400 år, säger MarieLouise Rönnmark, ordförande i kommunfullmäktige och i
jubileumsfirandets styrgrupp.
Stadens historia lyfts fram med några personer som varit avgörande för Umeås utveckling och hur deras “tjafs”
bidragit till förändring. För att nämna några av filmens höjdpunkter finns bland annat Maja Beskows kamp för kvinnors
rätt till att undervisa och Gösta Nyströms banbrytande stålkaross. Även dagens Umebor får utrymme genom den
eviga “fult eller snyggt”debatten om kulturhuset Väven, och visar upp hur staden har utvecklats genom att människor
gjort sina röster hörda.
För den nyfikne som inte har sett filmen än, se den här.

Umeå400 presenterar Sahara Hotnights!

Boka in 13–14 juli för då blir det 400årsfestival i stan, och vi kan stolt presentera Sahara Hotnights som det första
artistsläppet! Efter drygt tio års paus återvänder Sahara Hotnights 2022 och spelningen i Umeå blir premiären på
deras sommarturné.
Gruppens efterlängtade sjunde album ”Love in Times of Low Expectations”, det första på ett drygt decennium, släpps
6 maj. Det är en skiva präglad av såväl spelglädje som minimalism, vilket går igen i nya singeln ”Gemini” som släpps

idag.
Mer information om festivalen och fler artistsläpp kommer!

Konsert med musik av Wilhelm PetersonBerger

Umeå kammarmusikförenings konsert med musik av Wilhelm PetersonBerger äger rum i en ovanlig men historiskt
intressant byggnad, Hovrätten för övre Norrland. Ingång till konserten blir via den gamla entrén från Storgatan 39. I
den gamla så kallade Minervasalen ägde många konserter rum, innan hovrätten flyttade in 1936. Från början fram till
1926 var byggnaden folkskollärarinneseminarium och Minervasalen var då aula.
Medverkande i konserten är Johan Wållberg, baryton, Martin Hellström, piano, och en vokalkvartett under ledning av
Kristina Sturk. Bo Sundin, före detta länsantikvarie, kommer som inledning att berätta om byggnaden.
Under jubileumsåret har Kammarmusikföreningen en serie med konserter i äldre, intressanta miljöer kallad
Kammarmusik400.
När: 23 april, klockan 14.00
Plats: Hovrätten, ingång Storgatan 39
Biljetter köps via Biljettcentrum.

UBE bjuder på Vivaldi
Efter att ha behövt ställa in sin senaste konsert på grund
av covid19, är Umeås Barockensemble nu tillbaka med
sin påskkonsert. 13 musiker, under ledning av Veikko
Kiiver, samlas för att framföra Antonio Vivaldis “Sabat
Mater”. Konserten är en del av Umeås 400årsfirande
och sker med stöd av Umeå kommun, Umeå400 och
Folkuniversitetet Västerbotten.
När: 16 april, klockan 16.00
Plats: Restaurang Översten, Hovrättsgatan 10, Umeå
Biljetter köps på plats, och kostar 150 kronor.

Hej Tomas Johansson, projektledare

för Norrtälje stad 400 år!
Vi fångar Tomas på telefon, den 30 mars, dagen efter att
Norrtälje haft sitt jubileumsfirande.
Hur är känslan dagen efter födelsedagsfesten?
 Lite trött efter en heldag, men bra! Kronprinsessan kom
klockan 11 och vi började med stadsvandring till några
utvalda platser. Sedan följde ett fyra timmar långt
födelsedagsfirande i parken med snö och minusgrader.
Vi började klockan 16.22 och avslutade 20.22, symboliskt
med årtalen. Så nu jobbar jag vidare med alla bollar som
är i rullning eller som stannat av.
Vad har Norrtäljeborna tyckt om firandet så här
långt?
 Kanske att vi kunde ha startat arbetet lite tidigare.
Samtidigt har pandemin förstås påverkat mycket. Något
vi tidigt tog vara på var att inleda året med ett

Tomas Johansson, projektledare, Norrtälje 400 år
Sådana här jubileumsprojekt brukar kantas av
utmaningar. Vad är du mest stolt över att ni lyckats
med?
 Att vi fått ihop en helhet av de många olika små
delarna. Projekt kan ibland sluta samman människor och

medborgarförslag – att slopa fyrverkerierna för en
lasershow med tanke på rädda djur. Det var helt oprövat,
men blev så pass uppskattat att vi även kommer avsluta
året på samma sätt.

min känsla är att vi ute i förvaltningarna ändå skapat ett
engagemang och en förståelse för att vi måste göra det
här ihop, med en gemensam målbild. Alla förvaltningarna
har kommit lite närmare varandra.

Ni använder Gustav II Adolf i egen hög person som

Och till sist, har du något tips att skicka med till
Umeås födelsedag i sommar?

utforskar Norrtälje 400 år efter stadsprivilegierna.
Hur kom det sig?
 När pandemin kom började vi titta på våra digitala
möjligheter. Jag fick idén om filmer där grundaren själv
återvände till staden för att titta på vad som hänt efter
alla dessa år. Humor var viktigt. Jag ville också att skulle
vara ett roligt inslag så här i allt det tråkiga, och att även
att mina barn skulle kunna se filmerna och lära sig om

 Välj en dag med fantastiskt väder! Vi hade sex
minusgrader nu under vår jubileumsdag. Nej, det spelar
nog ingen roll. Jag tror att människor är så laddade nu
efter två års isolering att de kommer sluta upp oavsett
väder. Människorna är stolta över där de verkar och bor
 det märkte vi igår. Det är en tillräckligt god anledning.
Lycka till med firandet!

staden. På den vägen var det.
Vi i Umeå önskar förstås också Tomas och Norrtälje ett
lika stort lycka till med sitt fortsatta firande.
Här kan du läsa mer om och följa Norrtälje 400 år.

Ännu fler föreningar
firar Umeå 400 år
Nu har ytterligare tio föreningar beviljats stöd för
arrangemang under jubileumsåret 2022. Det bjuds bland
annat på disco för barn hela mars med Junis,
berättarvandringar längs Umeälven med Berättarnät i
Norr och föreläsningar om Norrbyskär och demokratin
med Norrbyskärs konstförening.
Här kan du läsa mer om vad föreningarna planerar att
göra under jubileumsåret.

Spela på Ung scen
Musiksatsningen Ung scen där nästa generations
talanger tar sig an Studions scen har startat med
storpublik. 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.
Ung scen

Nya framtidshälsningar
varje vecka
Vi publicerar en ny framtidshälsning varje vecka.
Välkommen att kolla in dem på vår hemsida.
Här kan du se dem alla!

Följ oss i sociala medier
Umeås 400årsfirande är i full gång, och med det även
våra konton i sociala medier. Ni hittar oss på Facebook
och Instagram – @Umeå400.
Umeå400 Facebook
Umeå400 Instagram

Boka Studio400 för din
aktivitet
På Rådhustorget står Studio400, en arena för aktörer
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.
Vill du använda Studio400? Skicka in en
bokningsförfrågan! Vi på Umeå400kontoret tar emot alla
förfrågningar och godkänner om det finns plats, och om
du uppfyller de kriterier som gäller för att vara en del av
Umeås400årsfirande. Din bokning är preliminär tills du
fått en bokningsbekräftelse från oss.

STUDIO400

Bidra till nyhetsbrevet
Umeå 400nyhetsbreven vill lyfta saker som är aktuella under jubileumsåret 2022. 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

Umeå 400 år, Umeå kommun, Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
09016 10 00, Webbplats, umea400@umea.se
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