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Tack alla som kom!
En fin och högtidlig jubileumsdag i försommrarskrud följdes av två dagars välbesökt Umeå Live mitt i
semestermånaden juli. Vilka härliga dagar vi fick tillsammans! Vi vill från Umeå400teamet sända ett
stort varmt tack till alla som kom och stod för den fina stämningen på Rådhustorget och på Skeppsbron.
TACK! Nu hoppas vi få se er igen på någon av alla de aktiviteter som också är en del av Umeås 400
årsfirande under resten av året.
Eller vad sägs om de här arrangemangen? Ett axplock från vårt årshjul på umea400.se visar att 23
september arrangerar Kulturföreningen Humlan festivalen "Ditt kvarter". 10 september arrangerar Umeå
kammarmusikförening konsert med Wirénkvartetten. 1618 september är det dags för Sy och
hantverksfestivalen, 18 september en utomhusförestallning för förskolebarn, med Nomodaco. 8 oktober
bjuder Jalles TC in till Jubileumsmaran och 15 oktober arrangerar Björksta folkdanslag Danser ur ett
historiskt perspektiv. Dessutom 50årsjubilerar kören Sångkraft i oktober. Så nog fortsätter firandet under
hösten alltid!
Och det här är bara ett axplock. För i det här nyhetsbrevet kan du läsa om mer som händer nu närmast i
augusti och september. Som att Ung scen drar igång 7 september, om Världsförbättrarfestivalen
Umecom 27 augusti, om Brunnslockspoesi, om Berättarpromenad och Umeå smakfestival.
Så fortsätt häng med och följ joss i våra kanaler; www.umea400.se, Facebook och Instagram. Håll också
koll på alla aktiviteter i kalendariet som du når via vår webb och tipsa oss om sådant du vill läsa mer om.
Nästa nyhetsbrev kommer i oktober. Då är det också sista månaden som vi har tillgång till Studio400
som du kanske besökt eller sett under jubileumsåret, så passa på att titta förbi när du kan innan dess.
Men kom ihåg att firandet och aktiviteterna fortsätter året ut, så mer om vad som händer de två sista
jubileumsmånaderna november och december kommer du att läsa om i nästa nyhetsbrev.

Sammandrag från jubileumsdagen på film

Allsång, föreställningar, värme, musik, glädje och högtidstal. Återupplev några av många fina ögonblick genom att
kolla in vårt rörliga sammandrag från jubileumsdagen 22 juni.

Två härliga dagar med Umeå Live 400 år
Vi hade publiken med oss och vi hade solen med
oss, vilka härliga dagar och kvällar vi fick
tillsammans när Umeå Live 400 år tog över
Skeppsbron och Rådhustorget i juli! Allt innehåll i
programmet hade lokal anknytning och Umeå har
verkligen mycket att vara stolt över i
programinnehållet.
Innehållsproducenten Anna Axelson kunde äntligen börja
pusta ut efter att den sista akten på Skeppsbrons scen
klingat av efter många månaders planering. Vi passade på
att fråga om hon tyckte det blev som förväntat.
Ja, blev det som förväntat och efterlängtat?
– Ja, som vi längtat och det blev över förväntan! Så
många glada människor som kom och tog del av det fina
dagsprogrammet med sin härliga bredd. Och sedan den
magiskt varma stämningen på Skeppsbron med storpublik.
Jag är så stolt över de mäktiga artister och den musik som
kommer från Umeå. Det har varit en förmån att få sätta
ihop det här programmet.
– Sen är det fantastiskt roligt att vi nu fått umgås och
samlas kring musik och arrangemang igen. Umeå Live i
den här 400årstappningen blev väldigt fin. Jag har
återigen fått stå på scenen och blicka ut på en stor publik
som njuter i den ljusa sommarkvällen med Umeälven som
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fond. Magiskt!
Från Umeå400teamet sänder vi ett stort varmt tack till alla
som kom och stod för den fina stämningen på
Rådhustorget och Skeppsbron! Nu hoppas vi få se er igen
på någon av alla de aktiviteter som också är en del av
Umeås 400årsfirande under resten av jubileumsåret.

Umecom  festival i Broparken lördag 27 augusti

Umecom bjuder in till lokal världsförbättrarfestival i Broparken när Umeå fyller 400 år och blickar framåt.
Vad önskar de som bor och lever i Umeå för vår stad i framtiden? Det blir en heldagsfestival för stora och
små, fylld med aktiviteter och underhållning.
Dagen kommer att vara fylld med föreläsningar, workshops, musik, foodtrucks, såpbubblor och glädje. Det blir massor
med aktiviteter för barnen med bland annat popcorn, gnuggistatueringar, parkour, skate och graffitivägg. Umecom vill
att alla kommer med i Umeås hållbara resa in i framtiden. Oavsett om en är insatt i hållbarhetsfrågor eller inte.
Några axplock från programmet
10—13
Tips och inspiration att ta med sig hem för att göra det lättare att leva klimatsmart. Tre band står för musiken; Era Lux,
William Öberg och Från Mars. Guidad tur i stadens könade landskap klockan 11 eller 13.
14—18
Goda exempel från små företagare om hur det går förändra och ställa om till en klimatsmart livsstil. Livepod med Elin
Leyonberg, Klimatekot.
18—21
Isabelle McAllister, känd från SVT ”Fixa rummet” inleder kvällspasset. Idéverkstad Umecom Live Session där fyra
smarta personer berättar om sina idéer som gör Umeå bättre och roligare. Frida Selander, musiker och ordkonstnär
avslutar festivalen.
Hela programmet på: umecom.se/festival2022
Länkar
Umecoms webb
Umecom på Facebook
Umecom på Instagram
SPIS – Umeås innovationsplattform för hållbara städer
Mer information

Ida Hillebjörk, projektledare Umecom
ida.hillebjork@umea.se

Berättarnät Norr firar med berättarpromenad
Föreningen Berättarnät Norr firar Umeå 400 år med
berättarpromenaden Heuum  en hyllning till
älven. Heuum betyder "det dånar, forsar" på
umemål. Välkommen till Årstidernas park vid
Umeälven i centrala Umeå lördag 27 augusti 14.00
15.30!
Berättarnät Norr hyllar älven Ubmejeiednuo med fem
nyskapade berättelser, fantasifulla, roliga och allvarliga,
säger Ottilliana Rolandsson, vice ordförande i
Berättarnät Norr.
 Vandringens final sker 17.10–17.40 då vi intar
Umecoms festivalscen i Broparken. Där kommer vår gäst
Natalie Carrion framföra Umeälvens jojk och leda oss i
allsång av Änglamark.
Ottiliana Rolandsson, vice ordförande i Berättarnät Norr.
 För alla berättarfantaster genomför vi sen äntligen
BerättarSlam. Det blir den 17 september, en regional
berättartävling där vinnaren kommer att tävla om SM
titeln i Stockholm. Till denna berättarextravaganza kan
man anmäla sig att tävla eller som publik.
Vill du veta mer? Skriv till:
berattarnatnorr@gmail.com, facebook.com/bnnorr

Umeå Smakfestival i september
1518 september blir det smakfestival på Rådhustorget i
centrala Umeå.
Umeå Smakfestival är en folkfest fylld med
smakinspiration, massor av god mat, mathantverk och
drycker från närområdet. På Rådhustorget finns flera
restaurangtält att köpa mat ifrån, marknadsstånd där det
säljs både mat och fina råvaror och en festivalbar med i
huvudsak norrländska drycker. Dessutom finns en scen
där det kommer bjudas på trevliga samtal kring mat och
dryck, skön musik under kvällarna och ett demokök,
Kökstorget, där det blir kocktävlingar och annan
matlagningsinspiration. Fyra dagar med mat, möten och
en hel del goda smaker helt enkelt!

Smakfestival på Rådhustorget i september
Mer om Umeå Smakfestival på umeasmakfestival.se/

208 dikter om vatten
Vakins poesitävling till årskurs 4 och 5 engagerade
många. Vakin fick in 208 dikter om vatten och de
osynliga men livsviktiga ledningarna under marken
skickades in av eleverna.
Under våren 2022 utlyste Vakin en poesitävling till alla
elever i årskurs 4 och 5 i Umeå, Vindeln och Nordmalings
kommuner. Vi bad eleverna skriva dikter som handlade
om vatten och de osynliga ledningarna under marken,
som sällan får uppmärksamhet men som är livsviktiga för
att våra städer och samhällen ska fungera. Dikterna

Vakins poestitävling är en del av det nationella

skulle rymmas på ett brunnslock och fick innehålla max
30 ord. Vi fick in hela 208 dikter vilket är helt fantastiskt!

brunnslockspoesiarrangemanget som Vakin deltar i.

Tävlingen är Vakins bidrag till Umeå 400årsfirande och
en del av det nationella brunnslockspoesi
arrangemanget som Vakin också deltar i.

Om juryn

Vad är Brunnslockspoesi?

enhetschef på Umeå stadsbibliotek, och Karin Carlsson,
bibliotekarie på Umeå stadsbibliotek med ansvar för
poesiavdelningen. Med hjälp av deras expertis kunde vi
utse finalisterna och slutligen vinnaren bland alla

Brunnslockspoesi startade 2018 som ett projekt inom
Rain Gothenburg. Det går ut på att en nationell jury tar
fram årets brunnslockspoet och poeten får i uppdrag att
skriva en dikt om vatten som sedan gjuts på brunnslock.
Nu har turen kommit till vår region genom Vakin och av
en händelse sker det samma år då Umeå fyller 400 år.
Visst är det häftigt att tänka på att vi dricker precis
samma vatten idag som vi gjorde då! Årets
brunnslockspoet heter Mariam Naraghi och kommer från
Uppsala. Hennes dikt, som offentliggörs under
bokmässan i Göteborg i september, kommer att gjutas på
brunnslock som hamnar i Göteborg, Burlöv, Eslöv,

Vi hade förmånen att få samarbeta med två mycket
kunniga personer från Umeå kommun i juryarbetet,
nämligen Helena Karlström, bibliotekschef och

inskickade bidrag. En rolig men otroligt svår uppgift, då
det fanns så många fina dikter att välja bland.

Vinnaren
Vinnaren blev till slut Saga Höglund från Hörnefors
centralskola 5B. Hennes dikt kommer att offentliggöras
under invigningen av Umeå Smakfestival den 15
september 2022 där Vakin medverkar.

Lomma, Lund och Malmö samt i våra tre kommuner
Umeå, Vindeln och Nordmaling.

Vakins tävling till eleverna i årskurs 4
och 5
Poesitävlingen som Vakin utlyste till alla elever i våra tre
kommuner är inspirerad av det nationella
brunnslockspoesi arrangemanget. Dikterna skulle få
människor att tänka på hur de använder vatten, vad de
spolar ner i toaletten och hur de tar hand om
regnvattnet. Det finns många ord som kan kopplas ihop
med vatten, till exempel regn, is, snö, droppar, porlar,
forsar, rinner, faller, öser, plumsar, plaskar, smattrar –
eller sådant vattnet rinner genom, som rör och ledningar.
De orden eller andra som fick eleverna att tänka på
vatten både idag och förr i tiden kunde användas i
dikten.

Ung scen drar igång
Musiksatsningen Ung scen där nästa generations
talanger tar sig an Studions scen drar igång igen. Med
start onsdag 7 september och därefter ytterligare sex
onsdagar får unga musiker mellan 1825 år möjlighet att
framföra sin musik.
Första tillfället var redan 21 februari då Midgårdsskolan
drog stor publik till Studion på Folkets Hus. Under våren
framfördes sedan allt från klassiska pianostycken till

Från ett av de lyckade speltillfällena under våren, unga
talanger i Studion på Folkets hus.

death metal.

Ung scenarrangemanget är en del av firandet av Umeå

– Vi märkte att temakvällar var ett bra format med

400 år och ett samarbete mellan Umeå 400 år, Umeå
Folkets Hus och P4 Västerbotten.

möjlighet för publiken att upptäcka nya band inom
samma genre, säger producenten Anna Axelson.

Under hösten kommer också några av banden att spela
live på P4 Västerbotten.

– Vi fortsätter därför med det under hösten och först ut,
7 september, är det hiphop som gäller. Därefter följer

Arrangemanget är gratis och platsen är Umeå Folkets

soul/blues/indiepop, metal, punk/rock och
singer/songwriter. Vissa är redan fullbokade så tveka inte

Hus. Showstart är 20.00 och aktuella datum samt mer
information hittar du på vår webbplats.

att höra av er om intresse finns och sprid gärna ordet.
Sist men inte minst säger vi varmt välkommen till

Ung scen

publiken!” hälsar Anna.

Vill du vara med? Kontakta projektledare Anna Axelson
Epost: anna@tiljan.se

Har du sett de
senaste framtidshälsnin
garna?
Nästan varje vecka hittar du en ny framtidshälsning på
vår webbplats. Du kan självklart också titta på alla
tidigare hälsningar.
Här kan du se dem alla!

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

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

