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Nu under hösten laddar vi på allvar upp inför ett färgsprakande jubileumsår.

Umeå vill fira tillsammans
Hej! Nu lanserar vi "Mitt Umeå" där alla Umeåbor bjuds in att vara en aktiv del i 400årsfirandet. I
Umeå400projektets andra nyhetsbrev får du också veta mer om vad MarieLouise Rönnmark,
ordförande i jubileumsårets styrgrupp, ser fram emot för Umeåborna när vi firar 400 år. Vi passar även på
att påminna om att ideella föreningar kan söka ekonomiskt stöd för projekt som vill vara med och fira
Umeå 400 år. Under hösten kommer ytterligare två nyhetsbrev innan vi fortsätter med en tätare utgivning
under 2022. Vi hoppas du vill hålla dig uppdaterad och då kan du fortsätta hänga med här. Dela gärna
prenumerationslänken till vänner och kollegor som du tror vill följa oss!

Mitt Umeå fångar Umeåbornas berättelser och
visioner
Under 400årsfirandet av Umeå som stad bjuds Umeåborna in till att vara en aktiv och viktig del.
Exempelvis kommer en Umeåbo varje dag under året att få möjlighet att dela med sig av sin personliga
berättelse om stadens betydelse, men också om vilka förväntningar och visioner personen har för
framtidens Umeå.
 Det vi både vill dokumentera och visa för Umeåborna är vad det är som engagerar och gör att Umeå har en särskild
plats i hjärtat. Ambitionen är att täcka in ett tvärsnitt av befolkningen. Barn och unga, gamla, kvinnor, män. Infödda,
inflyttade och utflyttade. Kända och okända, politiker, personer från olika yrkeskategorier och från olika stadsdelar.
Tanken är att berättelserna tillsammans ska skapa en tidsbild av Umeå 2022 och bli Umebornas hälsning till
framtiden, säger Rickard Eklund, Umeå kommun, som är delprojektledare för Umeå 400projektet och ansvarig för
inspelningarna.
Talen och berättelserna hålls på temat ”Mitt Umeå” och innebär att en umebo per dag formulerar egna tankar, delar
med sig av en dikt, ett stycke prosa som någon annan, eller personen själv har skrivit. Det kan vara något väldigt
personligt eller något mer universellt. Vad som ska sägas bestämmer talaren helt själv, men det bör hållas relativt kort
och inte överstiga fem minuter.

Vems berättelse vill du höra?
Har du kanske något önskemål på en person som du vill se och höra som talare under året? Vill du kanske delge en
berättelse själv? Hör i så fall av dig till Umeå 400kontoret. De namn som kommer in förs in på en lista från vilken
Umeå kommun, genom Umeå 400kontoret, väljer ut talare kvartalsvis. Syftet är att skapa en representativ mix av
Umeåbor som delger sina berättelser. Tilltänkta personer kommer att få en förfrågan/inbjudan om medverkan.

Var kommer talet hållas?
Det kommer finnas olika alternativ att välja mellan. Ett alternativ är att de utvalda själva spelar in talet/berättelsen på
egen hand och skickar in det till Umeå 400kontoret. Ett annat alternativ är att talare bokar tid och kommer till Umeå
400kontoret där vi hjälper till med inspelningen. Ytterligare en variant är att det spelas in när personen håller sitt tal
live vid något av de officiella Umeå 400års arrangemangen. Gemensamt är att inspelningarna är tänkta att
publiceras på Umea400.se ett överenskommet datum. Lämpliga plattformar för publicering undersöks nu närmare,
och en mer detaljerad information kring detta kommer senare under hösten.
Varmt välkommen att lämna förslag på talare! Skicka ditt förslag till umea400@umea.se

Ett firande för hela Umeå
Nedslag i Umeås historia, landmärken och
framtidshälsningar, kungabesök och en rejäl stadsfest.
Det blir några av inslagen under firandet av Umeå 400 år,
som inleds på nyårsafton. MarieLouise Rönnmark,
ordförande i kommunfullmäktige och i styrgruppen för
kommunens planering för jubileumsåret är förväntansfull.
– Jag hoppas att 2022 ska bli ett år då vi verkligen får möjlighet
att mötas och att fira igen. Även om fokus för firandet ligger på
Umeå, hur staden och människorna har utvecklats till det vi är i
Förväntansfull ordförande.
MarieLouise Rönnmark  ordförande i
kommunfullmäktige och i styrgruppen för
Umeå400

dag, så finns det ett starkt behov hos Umeåborna att komma ut
ur isoleringen, ut ur våra bubblor. Det tror jag kan ge extra skjuts
åt firandet. Umeå 400 år är verkligen en möjlighet som vi måste
ta vara på.

Vad kommer att hända under året?
– Planeringen och det praktiska arbetet med olika aktiviteter är i
full gång. Det handlar bland annat om att arrangera en stadsfest
u juli, samt ett officiellt firande med kungabesök i juni. Men vi
hoppas också på att kunna bidra med något mer bestående från

kommunens sida. Det arbetas också en hel del med
kommunikation som rör Umeås historia, som beskriver vilka
Umeåborna är, och våra visioner för framtiden.

Vilka andra förväntningar har du på jubileumsåret?
– Det är viktigt att komma ihåg att det här är ett firande för hela
Umeå. Därför arbetar vi i Umeå kommun just nu med att
engagera så många som möjligt att bidra med aktiviteter, event
och kulturhändelser av olika slag. Det handlar om allt från
byaföreningar och båtklubbar till idrottsföreningar och kyrkor.
Det handlar också om våra museer, om företag, statliga verk och
aktörer på utbildningsområdet. Musik, konst, design, dans. Barn,
unga, vuxna och gamla. Du kanske är ny i Sverige, eller en hbtq
person. Alla ska vara med, det är nyckeln till att göra året till
något positivt som vi kommer att minnas.

Hur har ni i styrgruppen tänkt kring coronapandemin?
– Vi måste självklart följa utvecklingen och vara
anpassningsbara. Luleå valde att fira sitt jubileumsår under
2021, medan Göteborg valde att skjuta fram firandet till 2022. En
sådan åtgärd hoppas jag innerligt att vi ska slippa.
– Å andra sidan har den osäkerhet pandemin skapat medfört ett
utrymme för aktörer som exempelvis vill satsa på ett digitalt
firande. Spontant tänker jag på streaming, film, text, foto, spel,
men det finns säkert en uppsjö av möjligheter. Även om vi vill
och kommer träffas fysiskt under jubileumsåret så kan digitala
lösningar förstärka firandet.
– Jag ser fram emot att få fira Umeå 400 år tillsammans med
Umeåborna på alla möjliga sätt!

Höstens kulturutbud i
Väven
Efter en lång period av anpassningar under pandemin ser vi
äntligen ett försiktigt ljus i tunneln när det gäller
kulturupplevelser i Väven, både när det gäller gästspel och egen
programverksamhet. Du som vill bläddra i en fysisk
programkatalog hittar den i Vävens kulturreception. Den senaste
informationen kan du som vanligt läsa i kalendern på Vävens
webb. Välkommen till Väven!
Ett fullmatat höstprogram, för stora som små!

Årshjul och kalender  så
ser du det som händer nästa
år
Det kommer arrangeras många olika aktiviteter nästa år och
många av dem blir en del av Umeå400programmet. De större
hållpunkterna under jubileumsåret 2022 har vi samlat i ett
överskådligt årshjul på umea400.se.

Årshjulet ger dig en snabb överblick.

Allt får självklart inte plats i årshjulet. Om vårt årshjul lyfter årets
största hållpunkter så är det i kalendariet du kan grotta ner dig i
detaljerna. Här kommer du hitta stort som smått, liksom biljett
och kontaktinformation.
Vi använder oss av kalendern Allt om Västerbotten där
Umeå400relaterade arrangemang sorteras under en egen
kategori. Kalendern är fri för alla att använda. Varje arrangör
kan själv lägga upp sina Umeå400taggade aktiviteter där.

Bidra till nyhetsbrevet
Umeå 400nyhetsbreven vill lyfta saker som är aktuella inför och 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

Sök stöd!
Sök stöd för att arrangera under Umeås 400årsfirande
Fram till 15 maj 2022 kan din förening söka stöd för att
genomföra aktiviteter, arrangemang och projekt under
jubileumsåret. Passa på att söka stöd för att genomföra
det lilla extra så att både ni och vårt Umeå gnistrar ännu
mer under jubileumsåret!
Läs mer och ansök om stödet
Sök ekonomiskt stöd till din förening för projekt som firar
Umeå 400 år.

MER OM FÖRENINGSSTÖDET

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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