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Jubileumsdag med kalas och
ceremoni
Nu är det nära, bara några veckor kvar. Äntligen! Har du inte redan bokat in jubileumsdagen 22 juni är
det dags om du vill vara med på ett extra fint firande för alla Umebor. Jubileumsdagen bjuder både på
ceremoni och heldagskalas för alla åldrar. Ett firande som återspeglar Umeå, som MarieLouise
Rönnmark säger här i nyhetsbrevet.
Här berättar vi också om körfesten på Rådhustorget 4 juni och att du kan ladda upp inför jubileumsdagen
i Umeå genom att gå på festival i Vasa 18 juni. Det händer alltså mycket med koppling till Umeå 400 år
nu, så ett bra tips är att hålla koll via kalendariet på alltomvasterbotten.se
Du kan också följa oss i våra andra kanaler; www.umea400.se, Facebook och Instagram. Håll koll på alla
aktiviteter i kalendariet som du når via vår webb. Tipsa oss gärna om sådant du vill läsa mer om.
Nästa nyhetsbrev kommer redan 23 juni. Då har vi firat vår jubileumsdag men har två dagars firande
under Umeå Live 400 år i mitten av juli att se fram emot. Fortsätt häng med här om du vill och dela gärna
prenumerationslänken till vänner och kollegor som du tror vill följa oss!

Program för ett heldagskalas
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Onsdag den 22 juni är det på dagen 400 år sedan Umeå fick sina stadsprivilegier. Det tycker vi är en dag väl värd att
uppmärksamma och fira och bjuder därför in till ett heldagskalas för alla åldrar.
Jubileumsdagen startar redan vid lunch med en föreläsning på Kvinnohistoriskt museum av konstnären Maria
Persson. På Rådhustorget bjuds det sedan upp till allsång under ledning av folkkära skådespelaren och komikern Pia
Johansson. Eftermiddagen inleds med konsert av NorrlandsOperans symfoniorkester tillsammans med Sofia Jannok
och dirigent Ola Rudner. När musiken tonar ut och klockan slagit 18.00 är det dags för den officiella
jubileumsceremonin på Rådhustorget.
När dag så småningom går över till kväll fortsätter firandet med konserter både på Rådhustorgets stora scen och den
mer intima Lilla scenen. På Lilla scenen är det stadens lokala föreningsliv och studieförbund som presenterar ett
axplock från Umeås fantastiska scenkonstutbud. På Rådhustorgets stora scen bjuds det på flera välkända namn,
däribland Umeås egna, albumaktuella Tove Styrke.
Hela programmet hittar du på Umeå400webben. Där kommer också fler detaljer i programmet publiceras allt eftersom
det närmar sig.

Ett jubileumsfirande som återspeglar Umeå
När vi nu närmar oss högtidsdagen 22 juni är det en
innerligt glad och stolt ordförande i Umeå
kommunfullmäktige, tillika ordförande i Umeå400
styrgrupp, som vi vill citera i vårt nyhetsbrev inför
jubileumsdagen.

– Umeå är inte en plats bland andra. Umeå är vår
hemstad. Det är en stad med en rik historia och en stark
framtidstro, en stad som sätter fokus på nya tankar och
idéer, och inte minst alla människors lika värde. Därför
känns det både glädjande och högtidligt att få hälsa alla
hjärtligt välkomna när vi nu firar att Umeå fyller 400 år,
säger MarieLouise Rönnmark (S), kommunfullmäktiges
ordförande, Umeå kommun.
– Det här blir en dag då vi får möjlighet minnas allt det som
har hänt på denna plats intill Umeälven, men också blicka
framåt och fira vår vackra stad. Umeå är mångfacetterad
när det gäller kulturyttringar och ett jubileumsfirande ska
såklart återspegla det. Målet är att den här dagen ska
tilltala så många som möjligt, säger MarieLouise
Rönnmark.

Spring in på festival hos grannen Vasa

Varmt välkommen på Kvarken fest när Kvarkenrådet fyller 50 år och firar med en stor festival på Elisa Stadion i Vasa
lördag 18 juni.
Samarbetet mellan Finland och Sverige i Kvarkenregionen, fyller 50 år och detta vill Kvarkenrådet EGTS fira med en
stor festival.
– Kvarkenrådet vill fira 50 år tillsammans med människorna i regionen. Det behövs en riktig folkfest där vi kan umgås
och bygga upp de kontakter vi tappat under pandemin, säger Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström.
Nationella toppartister och lokala stjärnskott uppträder på festivalscenen under hela dagen. Biljettpriset är endast 50
kr för 50 år av samarbete. Folkfesten inleds dessutom med löp och välmåendeevenemanget Vaasa Run.
Artisterna på Kvarkenfest
Tove Styrke (SWE), One Desire Philharmonic Rock Orchestra (FI), BESS (FI), Lisa Miskovsky (SWE), Elonkerjuu (FI),
KAJ (FI) och KVARKEN ALLSTARS, som består av följande stjärnsolister: Antti Railio (FI), Kuningas Pähkinä & Setä
Tamu (FI), Jennie Storbacka (FI), Alva Elle (FI), Johan Becker (FI/SWE), Malin Jonsson (SWE) och Fredrik Furu (FI).
Biljetter kan du köpa här.

Läs mer på kvarkenfest.com

Körsången ljuder på Rådhustorget 4 juni
Körerna i Umeå vill bjuda alla på en fin konsert som en
del i att Umeås 400årsfirande. Lördag 4 juni klockan
12.00–13.30 ljuder sången på Rådhustorget.
Körerna är Backens manskör, Björkstakören, Chorall,
Ersbodakören, Happy Mix, Tegs PRO kör, Umeå
Kammarkör och Umeå Vokalensemble.
Kom, upplev och sjung med, tillsammans med Umeås
körer på Rådhustorget!
Arrangerar gör Björkstakören i ett samarbete med Umeå
400 år och studieförbunden.

Matkonferensen Gourmand & Hallbars Awards
kommer till Umeå
Den 2–5 juni blir Umeå värdstad för det årligt
återkommande internationella matarrangemanget
Gourmand & Hallbars Awards. Vid konferensen som har
ett starkt hållbarhetsfokus kommer man bland annat att
utse världens bästa kokböcker.
Gourmand Awards som har genomförts sedan 1995
kallas ofta för mat och dryckesböckernas Oscarsgala.
Konferensen är inspirerad av den olympiska andan och
beräknas locka cirka 400 nationella och internationella
gäster till Umeå under de fyra konferensdagarna. Utöver
att utse vinnare i olika tävlingskategorier kommer
programmet att bjuda på matupplevelser och ge
besökarna nya kunskaper inom gastronomi och hållbar
matkultur.
– Det känns förstås helt fantastiskt att Umeå får vara
värd för en så stor konferens inom ett så viktigt område
som mat. Konferensens hållbarhetsfokus som både
knyter an till miljöfrågor och sociala frågor, ämnen som
exempelvis berör vår samiska urbefolkning, förstärker
och ökar medvetenheten i Umeå och internationellt om
kommunens hållbarhetsmål, säger Anna Olofsson,
marknadschef vid Umeå kommun.

Informatik X Umeå400
Studenterna vid informatik på Umeå universitet har under
våren samarbetat med Umeå400 för att ge exempel på

Mer om Gourmand & Hallbars Awards på
visitumea.se/sv/umeafoodsymposium

hur olika lösningar kan göra Umeåbor mer engagerade i
sin stad. Här berättar vi lite mer om det samarbetet.
Under mars anordnades ett så kallat hackaton, där
studenterna under två intensiva dagar fick ta fram
produkter och material som en del av utställningarna som
finns på Curiosum. Då presenterades exempelvis appar
och spel, där studenterna fick utgå från målgruppen barn
och unga. Inspirationen skulle hämtas från Umeås
historia och Umeås 400 årsfirande.
Informatikstudenter tar fram nya lösningar.

Spel och appar med Umeåteaman
I slutet av april var informatikstudenterna tillbaka och
presenterade studenterna fler koncept som kopplade
tillbaka till Umeå 400 år. Sju grupper deltog, och bland
koncepten fanns spel och appar med Umeåteman som
uppmuntrar medborgare till att besöka olika delar av
staden (liknande Pokemon Go) eller spel som tar plats i
Umeås förflutna, och en kampanj som kopplade till
metoorörelsen i Umeå. Andra gruppers koncept innehöll
exempelvis en podcast vars syfte var att få fler unga att

engagera sig aktivt i olika frågor i kommunen,
kampanjfilmer för gemenskap och aktiviteter, och en
tävling för offentliga byggnaders utformande där
medborgare röstar hur Umeå ska se ut.
Alla grupper arbetade aktivt med hur de kan locka
målgrupper till att använda sina produkter, och
studenterna visade upp affischer och flera prototyper för
att demonstrera funktioner i appar.

Umeå Live 400 år i juli
När Umeå Live 400 år tar över Skeppsbron och
Rådhustorget under två dagar i juli är det en lineup med
kända och efterlängtade artister.
Onsdag 13 juli presenterar Umeå Live 400 år Lisa
Miskovsky med band samt Sahara Hotnights. Kvällen
därpå, torsdag 14 juli, står Fricky, Cleo och Broder John
på Skeppsbrons scen. Dagarna är därtill fyllda med
aktiviteter på Rådhustorget.
Hela Umeå Live 400 år är gratis.
Boka in 1314 juli och läs mer om programmet på vår
programsida www.umea400.se/umealive400

Spela på Ung scen i höst
Musiksatsningen Ung scen där nästa generations
talanger tar sig an Studions scen har startat med
storpublik och speltillfällena fortsätter under
jubileumsåret. 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

Nya framtidshälsningar
varje vecka
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 är i full gång, och med det även
våra konton i sociala medier. Ni hittar oss på Facebook
och Instagram – @Umeå400.
Umeå400 Facebook
Umeå400 Instagram

Boka Studio400
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

