
Kultur för seniorer arrangerar kvalitativa möten i det lilla och stora evenemang för flera hundra
personer. Vi skapar förutsättningar för seniorer i kommunen att ta del av konst och kultur. Vi skapar
förutsättningar för delaktighet, eget skapande och spännande möten.

Kultur för seniorers uppdrag är att producera och genomföra arrangemang för målgruppen seniorer,
alla +65 år i kommunen.



Vi informerar om vår 
verksamhet bland annat via 
vår webbplats som finns 
under kultur/upplev och göra 
på umea.se
adressen är. umea.se/senior 



Hit styrs alla 
nyhetsbrevsprenumeranter
som idag är drygt. 1.400 st. 
Här finns all info om det vi gör!
Nyheterna listade i 
datumordning  



Hitta oss också i kalendariet 
Allt om Västerbotten 
alltomvasterbotten.se
skriv ”kultur för seniorer” i sökrutan
tryck ”sök evenemang”



Enligt Svenskarna och internet, den årliga 
studie av svenska folkets internetvanor 
som publiceras av Internetstiftelsen 
Närvaron på internet ökar mest bland 
personer över 76 år. Pensionärer den 
grupp som är mest positiva till ökad 
skärmtid.

Pensionärer är också den grupp som ökat 

sin användning av sociala medier som FB & 

Instagram mest. 

Den mest frekventa FB användaren är över 

65 år. Fyra av tio använder Facebook 

dagligen

MEN vi skickar också pappersaffischer till 

alla filialbibliotek osv. 

Vi försöker nå så många vi bara kan! 



Vi eftersträvar dialog & samtal med vår publik och besökare i planeringen av våra 
arrangemang. Under pandemin hade vi flera utomhus arr. 
2022 håller vi öppet kontor och informationsträffar t.ex. på Seniortorget för att finnas 
tillgängliga för allmänheten att spontant eller planerat komma och prata med oss.
Alltid med målet att arrangera med ”låga trösklar” genom att arrangera på dagtid, på 
vardagar och att våra arrangemang i princip alltid är gratis.
Vi vill också finnas där folk bor varför vi arrangerar runt om i kommunen. Så snart 
träffpunkterna öppnar blir det enklare att ses på fler platser. 
Arr på boendena är upp till varje enskild chef, men KFS och ingår i nätverk med 
aktivitetssamordnare och rehabassistenterna
I vår turnerar vi i kommunen med Seniortorget!  



kultur + senior = sant
Dag: måndag 14 februari
Tid: 13.00

Livestreamas på 
umea.se/senior

Axplock av kommande arr. 
På alla hjärtans dag är det dags för årets första 
stora event! 
Innehåll: KFS presentation av vårprogrammet
Erik "Waffe" Walfridssons stand-up
Clara Gustavsson ackompanjerad av Niklas Rydén. 
De bjuder på musik från förr, amerikanska 
jazzstandards, tysk tango och svenska schlagers 
från 1930–1960-talet!
Fler biljetter fr.o.m. den 9/2



Vi gör ofta mindre föreläsningar som denna: 
Jörgen Wiklund Årets naturfotograf 2020 är också forskningsingenjör på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Har rest land och rike
runt med ett specialbyggt akvarium i baksätet av bilen och fotograferat allt från lax till simpa livs levande.
Hör om arbetet med att avbilda Västerbottens sötvattensfiskar som också resulterade i en bok med fantastiska bilder.
Västerbottens sötvattensfiskar med Jörgen Wiklund
Dag: tisdag 22 februari
Tid: 14.00
Lokal: Upplev Multisal, Väven
Biljettsläpp 8 februari



Vi arbetar nära minoritetssamordnarna i 
kommunen och den finska träffpunkten 
Treffit. 
Tillsammans gör vi program på finska, 
meänkieli eller finska & svenska för Umeås 
finskspråkiga seniorer.
Litet enkelt möte med kaffe och samtal om 
gemensamma minnen 



Vi sjunger av hjärtans lust och alla röster passar. Åke Swahn 
leder oss bland toner och ord och med sig har han sitt 
dragspel. Kom som du är, inga förkunskaper krävs. 
Detta är den första av fyra allsånger för året.

Allsång med Åke Swahn
Dag: torsdag 3 mars
Tid: 14.00
Lokal: Vävenscenen
Biljettsläpp 10 februari



Den första av fyra föreläsningar i årets 
föreläsningsserie om Umeå stads historia. 
Föreläsningarna ges av Rolf Hugosson. 
Umeå fick sina första interimsprivilegier 22 juni 1622 -
dags att fira 400-år som stad. 

Norrlandsstädernas kamp för frihandel
Dag: torsdag 8 mars
Tid: 14.00
Lokal: Upplev Multisal, Väven
Biljettsläpp 22 februari



Lördagskonsert: 
Darya & Månskensorkestern bjuder på tårdrypande texter om obesvarad kärlek och 
smäktande melodier = finsk tango!
Samarbete med Umeå kommuns samordnare för förvaltningsområde finska och 
meänkieli
Biljetterna släppta  - finns några kvar  
Dag: lördag 5 mars
Tid: 15.00
Lokal: Vävenscenen
Biljett: 50:-



Hur får vi en värdig vård av människor med demens
– vad har vi lärt oss av pandemin?

Dag: tisdag 5 april
Tid: 14.00-16.00
Lokal: Vävenscenen, plan 1 Väven

Föreläsning med professor Yngve Gustavson 
Han är senior professor vid Institutionen för 
samhällsmedicin och rehabilitering enheten för geriatrik 
vid Umeå Universitet. 

Hans forskning fokuserar på att förbättra vård och omsorg 
om gamla människor. Han har varit aktiv i 
äldrevårdsdebatten och har också medverkat i TV-serier 
om äldreomsorgen.



Håll dig uppdaterad via hemsidan:
umea.se/senior



Prenumerera på vårt nyhetsbrev = uppdateringar på hemsidan
umea.se/senior längst ner på sidan.
Tipsa alla bekanta om att göra detsamma! 



På hemsidan finns våra kontaktuppgifter om ni vill höra av er. 
Tack för oss - hoppas vi ses snart igen! 


