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Umeås 400årsfirande har startat
Jubileumsåret har startat och vi djupdyker i historien. Berättelserna om Umeås historia och om det som
har format Umeå till den plats där vi är idag publiceras på vår webbplats i samarbete med nättidskriften
Västerbotten förr & nu. Umeå universitet startar sin berättarserie som går live under RallyVM, mitt i
Umeå, på Rådhustorget. Det är också platsen för nycirkus i snö. 9 februari presenterar Umeå
Teaterförening och Projekt Cirkus i norr kompaniet #4onBoard med föreställningen "Smältande". I
februari har även Ung scen premiär. En musikstatsning där nästa generations talanger tar sig an
Studions scen. Det är bara en del av allt som händer när Umeås 400årsfirande nu har dragit igång.
Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av februari. i 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!

Vi djupdyker i historien

Timmerflottning på Umeälven – en vanlig syn i Umeå långt in på 1970talet.

Under jubileumsåret samlar och sprider vi berättelser som handlar om Umeås historia, om det som har format Umeå
och gjort staden till den plats där vi är i dag, om föreningar, idrottsrörelsen, kulturen, kyrkligheten, politiken, om
näringsliv, utbildning och myndigheter. Människoöden och händelser är självklart viktiga inslag, liksom
älvslandskapets betydelse.
I ett samarbete med nättidskriften Västerbotten förr och nu publicerar vi en rad historiska artiklar på temat Umeå 400
år. Artiklarna har bäring på västerbottnisk kultur, kulturhistoria och historia med bred förankring i länet.
— Stadens långa och händelserika historia rymmer så mycket intressant som förtjänar att lyftas fram. Artiklarna
handlar om själva stadsgrundandet, kvinnor och män som gjort avtryck i stadens utveckling, olika spännande miljöer
och verksamheter och mycket, mycket mer. Allt detta publiceras samtidigt i både nättidskriften Västerbotten förr & nu
och på kommunens webbplats, säger Fredrik Elgh, ansvarig utgivare för Västerbotten förr & nu.
De första artiklarna finns redan publicerade och berör Umeälven, Gammlia och att grunda städer i norr.
Historien om Umeå
Fler artiklar om Västerbottens historia finns på Västerbotten förr & nu:s webbplats.
Artiklar, Västerbotten förr & nu
Nättidskriften Västerbotten förr & nu startade 2020 på initiativ av ett flertal kulturinstitutioner och privatpersoner i
Västerbotten för att fylla det tomrum som uppstod då den nästan 100åriga kulturtidskriften Västerbotten lades ned
2014. Västerbotten förr & nu publicerar artiklar på nätet och det ger fina möjligheter att integrera text, bild, film och
ljud. Nättidskriften publicerar artiklar som handlar om västerbottnisk kultur, kulturhistoria och historia. Under de två år
som nättidskriften varit i gång har hittills mer än 75 artiklar tagits fram i teman som ”västerbottnisk kvinnohistoria”,
”migration” och ”skogen”.

Berättarserie live under
RallyVM
I samband med RallyVM startar Umeå universitet sin
berättarserie och sänder de två första delarna live från
Rådhustorget. I en serie korta föreläsningar berättas om
spännande skeenden i vår stads historia. Först ut är Rolf
Hugoson och dagen därpå LarsErik Edlund.
Kroglivet i Umeå under 400 år, med Rolf Hugoson,
Umeå universitet
24 februari, kl. 12.0012.30, Rådhustorget, Umeå
Under jubileumsåret ger historiker och forskare från
Umeå universitet korta inblickar i spännande skeenden i
vår stads 400åriga historia. Först ut är Rolf Hugoson
som berättar om kroglivet i Umeå ur ett historiskt
perspektiv. Moderator: Per Melander. Plats:
Rådhustorget, Umeå.
Sänds även live på www.live.umu.se

Hur stadsdelarna fått sina namn, med LarsErik
Edlund, Umeå universitet
25 februari, kl. 12.0012.30, Rådhustorget, Umeå
Under jubileumsåret ger historiker och forskare från
Umeå universitet korta inblickar i spännande skeenden i
vår stads 400åriga historia. Lyssna till LarsErik Edlund
som berättar om varför våra stadsdelar heter som dom

gör. Moderator: Per Melander. Plats: Rådhustorget,
Umeå.
Sänds även live på www.live.umu.se

Smältande  nycirkus på
Rådhustorget i februari
Har du sett nycirkus i snö? 9 februari har du möjlighet till
det om du bor i Umeå!
Umeå teaterförening och Projekt Cirkus i norr
presenterar kompaniet #4onBoard som tillsammans med
trogna sviktbrädan Ella, musik, fantastisk akrobatik och
god stämning bjuder på en actionfylld hyllning till snö och
kyla. Varje föreställning görs utifrån platsens
förutsättningar och blir därför unik. Kom till Rådhustorget
den 9 februari kl 15.30. Fri entré.
Projektet Cirkus i norr drivs av Umeå teaterförening,
Cirkuslyftet Sundsvall, Riksteatern Västernorrland och
Riksteatern Västerbotten.

TURNÉPLAN

Premiär för Ung scen
Måndag 21 februari inleds musiksatsningen Ung scen där nästa generations talanger tar sig an Studions scen. Först
ut är inte mindre än 58 elever från Midgårdsskolans musikestetiska program.
Eleverna har satt ihop föreställningen Spektrum. I åtta olika grupper, med åtta olika teman, presenteras musik i
regnbågens alla färger. Föreställningen kommer vara cirka 80 minuter lång.
Två som med förväntan ser fram emot första tillfället är Engla Tedebring och Ture Miderfjäll. De är två av de 58 elever
från skolan som ska inleda Ung scen.
— Det blir en varierad kväll eftersom varje grupp har sin speciella energi, Vi har jobbat i olika grupper där vi elever
själva har valt ett tema att utgå ifrån. Så publiken kommer att få höra många olika musikgenrer och uttryck, säger
Engla Tedebring.

— Publiken kan förvänta sig ett gäng ungdomar som gör det vi tycker allra bäst om, att få uttrycka oss artistiskt på
scen genom musik som vi själva har valt att spela, lägger Ture Miderfjäll till och fortsätter:
— Det blir kul att få möta en annan publik än vi gör på skolan. Under pandemin har vi inte kunnat spela så mycket så
vi kommer garanterat att ha väldigt kul på scenen. Det kommer att märkas!

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

Landsbygden en viktig del av Umeås firande
När Umeå fyller 400 år är det inte bara Umeå stad som är inbjuden att vara med. Umeås landsbygd är en självklar
och viktig del av Umeås historia och utveckling.
Umeå 400 år ser fram emot engagemang, aktiviteter och berättelser från kommunens alla delar, såväl i staden som i
större och mindre tätorter och byar. Utvecklingsstödet gäller för alla ideella föreningar på landsbygden, och ger också
möjligheter till marknadsföring av projekt, aktiviteter och platser.
Läs mer om det särskilda stödet i nyheten nedan, och hör av dig med frågor till Umeå400kontoret!
Precis som under 2021 är det dessutom under 2022 möjligt att söka stöd från Umeå kommuns landsbygdspeng för
projekt som gynnar bygden och bidrar till lokal utveckling. Det stödet kan även sökas för att genomföra arrangemang
och aktiviteter med koppling till 400 årsjubileet. Vid frågor om stödet: www.umea.se/landsbygdsstod

Sök stöd för fler
arrangemang under Umeås
400årsfirande

Har din förening sökt stöd för att fira Umeå 400 år under detta
jubileumsår 2022? Hittills har elva föreningar blivit beviljade stöd
för arrangemang under året. Ni kan söka fram till 15 maj 2022.

Elva föreningar har hittills fått stöd för att
genomföra arrangemang under 2022. Det finns
plats för fler arrangemang, så välkommen att
söka stöd!

Det är en mångfald av arrangemang som redan blivit beviljade
stöd till allt från italienska pianoaftnar, kammarmusikens historia,
gömda musikskatter, guidning genom Umeås historia,
fotoutställning, konstprojekt, orienteringskartor som beskriver
Umeås historia, dans till stumfilmskonserter med mera.

Ansök senast 15 maj
Stödet går att söka fram till 15 maj 2022 för aktiviteter under
jubileumsåret 2022. Handläggning görs fem gånger under
perioden. Sista dag för kommande handläggningsperioder är 31
januari, 15 mars, 15 maj 2022. En ansökan som kommit in efter
något av datumen kommer att handläggas vid nästkommande
period.
Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har en projektidé.
Läs mer i vår nyhet på www.umea400.se

MER OM FÖRENINGSSTÖDET

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 har dragit i 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
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