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400årsfirandet synligare i Umeå
Hej! Nu fortsätter Umeå400 att bli allt synligare i Umeå. På Rådhustorget har vi nu en studio som är
gratis att använda för alla som vill samverka och lyfta Umeås 400årsfirande. De fem första föreningarna
har tilldelats stöd för att ordna arrangemang under jubileumsåret 2022. På temat "Mitt Umeå" söker vi
fler som vill bidra med tal och berättelser. Nyårsafton är inte långt borta, då går startskottet. Vi har ställt
fyra snabba frågor till producenten för insparken av Umeå 400 år.
Nästa nyhetsbrev kommer i mitten av december. 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!

Studio400 tar plats
Studio400 är en arena för de gemensamma krafter som är med och lyfter Umeås 400årsfirande. En plats att
interagera med olika målgrupper och synliggöra aktiviteter under jubileumsåret. Nu har studion tagit plats mitt i Umeå!
Studio400 har sin plats på Rådhustorget och är gratis att använda för alla som kan knyta sin medverkan till Umeås
400årsfirande. 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 om det!

Boka Studio400
Vi kommer snart ha ett digitalt bokningssystem för dig som vill boka Studio400. Via bokningssystemet kan du skicka in
en bokningsförfrågan. Umeå400kontoret tar emot alla förfrågningar och godkänner i mån av plats, samt att du
uppfyller de kriterier som gäller för att vara en del av Umeås 400årsfirande. Bokningssystemet planeras öppna i
början av november.

Vem får använda Studio400?
Studio400 är till för alla som vill vara med och uppmärksamma att Umeå fyller 400 år. Platserna i studion kommer att
fördelas efter en prioriteringsordning, där förskolor och skolklasser har företräde.
•

Umeå400kontoret,

•

Civilsamhället med alla dess olika föreningar,

•

Kommunala verksamheter,

•

Företagarorganisationer och näringsliv.

Avgränsningar för använda studion:
•

Religion

•

Partipolitik

•

Rent kommersiella syften

•

Demonstrationer, manifestationer, opinionsyttringar och ämnesområden utan koppling till Umeå 400 år

Kriterier för att samverka i firandet
Varmt välkommen att höra av dig till Umeå400kontoret! Mejla till: umea400@umea.se

Fotoutställning, musik och
historisk vandring 
föreningar får bidrag för att
fira Umeå 400 år
Kulturföreningen Vasaplan, Umeå barockensemble, Umeå unga
folkmusiker, The swedish clementi society och Umeå
guideförening är de första föreningarna som får stöd för
arrangemang under jubileumsåret 2022.
– Umeå har ett fantastiskt föreningsliv. De fem föreningar som nu
beviljats stöd kommer att bidra med fantastiskt spännande
arrangemang under jubileumsåret. Nu hoppas vi på att fler
föreningar ansöker om bidrag till arrangemang, säger Dan Vähä,
projektledare för Umeå 400projektet.
Illustration: Vasaplans vänner
Gör som kulturföreningen Vasaplan; sök
ekonomiskt stöd till din förening för projekt som
firar Umeå 400 år!

Fram till 15 maj 2022 kan föreningar söka bidrag för att
genomföra arrangemang eller projekt under jubileumsåret då
Umeå fyller 400 år.Läs mer om de föreningar som fått bidrag för
att fira Umeå 400 år

MER OM FÖRENINGSSTÖDET

Inspark för Umeå 400 år
Jubileumsåret närmar sig. Fyra snabba frågor till David
Forsman, producent och ansvarig för insparken av Umeå
400 år.
Hur känns det inför firandet av Umeå400år?
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På nyårsafton inleds jubileumsåret 2022.

 Vi kommer att försöka bjuda på ett brett program från Umeås
finest. Målet är att visa upp ett brett utbud av kultur från stan.
Startskottet går på nyårsafton, varför just då?
 Det är dagen före själva jubileumsåret och det är också helt
enligt den politiska styrgruppebns ambition att öppningen ska
vara på nyårsafton.
Hur ser planen ut, vad fyller ni startprogrammet med?
 Vi har försökt bjuda in kulturutövare och kulturinstitutioner som
får visa vad just de kan bäst. Här hoppas vi att besökarna ska få
se dans, musik, poesi och tal i världsklass.
Vad kan besökarna förvänta sig?
 En chans att förkovra sig i väldigt bra och lokal kultur innan det
är dags att möta upp vänner, släkt och bekanta för att skåla in
det nya året.

Fullmatad höst på Väven
Efter en försiktig start på säsongen rullar nu aktiviteterna i
Väven på för fullt. Besökarna har återvänt och det märks
verkligen att behovet av kulturaktiviteter varit uppdämt.
På plan 4 pågår ett antal höstlovsaktiviteter fördelade mellan
stadsbiblioteket, Kvinnohistoriskt museum och Folkets bio. De
En fullmatad höst på Väven!

lite äldre kan samtidigt ta del av både fysiska och digitala
författarsamtal genom LitteraTur och Retur  det litterära
handslaget över Kvarken. De öppna utställningsytorna är fyllda
av allt från nåltovning och oljemålning till fotografier och
korsstygn, medan Camilla Akraka ställer ut i Umeå konsthall.
Den 17 november firar Kultur för seniorer 21 år med en svängig
eftermiddag på Vävenscenen och i slutet av november hålls
dessutom årets upplaga av Umeå Europeiska Filmfestival på
Folkets bio (programmet har precis släppts!). Full fart med andra
ord!
Utöver ovanstående tillkommer en rad olika evenemang i form av
barnteater, scenkonst, musik, poesi och författarbesök. Alla
evenemangen kan du som vanligt läsa mer om på vaven.se

Berätta om vårt Umeå
Vi vill dokumentera och visa vad det är som engagerar och gör
att Umeå har en särskild plats i våra hjärtan. Umeåbor och de
som har anknytning till Umeå är varmt välkomna att vara med
och dela med sig av sina tankar och berättelser på temat "Mitt
Vems berättelse vill du höra? Hör av dig med
önskemål och förslag!

Umeå"! Talen och berättelserna spelas in med start redan i år
och inspelningarna fortsätter sedan under jubileumsåret.

Tillsammans blir de Umebornas hälsning till framtiden.
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? Syftet är att skapa en representativ mix av Umeåbor som
delger sina berättelser. Tilltänkta personer kommer att få en
förfrågan/inbjudan om medverkan.
Hör av dig med frågor och skicka gärna in förslag på talare till
umea400@umea.se

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

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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