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Under våren 2023 kan du ta del av mängder av arrangemang i Väven. Här finns något att göra oavsett om 
du är ung eller gammal. Upplev intima författarbesök, upplysande utställningar, rafflande scenkonst och 
medryckande konserter. Låna en bok, träffa en ny bekantskap över en fika, ät och sov gott.

Och som vanligt under våren är vi nog alla mest peppade över Barnens littfest söndag den 19 mars. Om vi 
får säga det själva så är det vårens absolut största höjdpunkt. En heldag helt i barnlitteraturens tecken! 
Håll utkik efter detaljerna när det börjar närma sig!

Det här programmet innehåller främst de arrangemang som kulturförvaltningen gör själv eller med en 
samarbetspartner. Det kommer garanterat tillkomma fler programpunkter under våren som i skrivande 
stund inte är bestämda. Det är också så vi vill ha det, eftersom Väven är ett levande kulturhus där det 
ständigt händer saker.

För att få koll på det senaste kan du surfa in på vaven.se/kalender eller följa oss i sociala medier. 
Där heter vi Program i Väven.

Vi ses!



Lekfullt och spännande 
för barn och unga
Vi erbjuder många kulturaktiviteter för barn och unga. Allt från familjeföreställningar till 
mysiga sagostunder. Här är vårens arrangemang i Väven som riktar sig till allmänheten.
Allt är gratis men du behöver biljett. Om inget annat anges släpps biljetter samma vecka 
som aktiviteten äger rum. Biljetter bokas i Vävens kulturreception, 090-16 33 10.
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När vi skrämde gammelgäddan
Dockteater Sorken

När vi skrämde gammelgäddan handlar om två 
systrar som är på sommarlov hos sin mormor. 
Nere på bryggan blir de snabbt vänner med både 
mörtar och abborrar. Men en dag är alla små- 
fiskarna borta och i stället står där en jättestor 
gädda och glor. Barnen bestämmer sig för att 
skrämma bort gäddan, men det är inte så lätt.

En dockteater av Ellen Svedjeland och Elin 
Johansson, författaren till boken När vi skrämde 
gammelgäddan.

Datum: söndag 5 februari
Tid: 14.00 – 14.30
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn från 3 år
Gratisbiljetter i kulturreceptionen, 090-16 33 10. 
Biljettsläpp 1 februari.

Bild: Raben & Sjögren (bokomslag)

Sagoskåpet och den 
hemliga skatten
Lulestassteater

Välkommen till en sagoföreställning där du får 
följa med ut på de sju haven, där piraterna finns. 
När besättningen på fartyget Svarta Faran hittar 
en karta som leder till en skatt börjar ett spännan-
de äventyr om vänskap, svek och försoning.

När Sagoskåpets dörrar öppnas bjuds barnen in 
i en magisk sagovärld med stämningsfull musik 
och roliga överraskningar

Datum: söndag 26 februari 
Tid: 14.00 – 14.30
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn 3 – 6 år 
Gratisbiljetter i kulturreceptionen, 090-16 33 10. 
Biljettsläpp 22 februari.

Bild: Foto Magnus Stenberg. Utförande Elin Kristiansen
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Tidfri
Uusi Teatteri

Atlas har rymt. Från ett bråk med pappa, från 
dansen, från ett ständigt skyndande hit och dit. 
Alla föräldrar i hela världen verkar helt beroende 
av olika kalendrar och scheman, medan Atlas inte 
ens kan klockan. Vad gör de vuxna av all sin tid 
eftersom de alltid verkar ha slut på den?

Genom ett pågående rymningsförsök, en magisk 
ryggsäck full med överraskningar och nyskapad 
musik bjuds barnen in att tillsammans med Atlas 
resa genom både ilska och eftertanke - och fanti- 
sera om vad som skulle hända om de plötsligt 
lyckades stanna tiden.
Spelas på svenska med inslag av finska.

Datum: söndag 12 mars 
Tid: 14.00 – 14.30
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn 5 – 9 år, familjepublik (det vill säga 
att yngre syskon får följa med)
Gratisbiljetter i kulturreceptionen, 090-16 33 10. 
Biljettsläpp 8 mars.

Bild: Kai Kangassalo
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Folk – dans och turer om figurer
Dansbandet

Det här är en filosofisk och humoristisk dansföre- 
ställning med utgångspunkt i barnboken Folk - 
främlingar och vänner nån du kanske känner, av 
Emma och Lisen Adbåge och musikalbumet Folk 
- dikt och toner om personer, av Britta Persson. 

Föreställningens dynamiska koreografi är base-
rad på färger och former från illustrationer samt 
text och dikter i kombination med valda delar 
från musikalbumet. Det bjuds på fartfylld dans 
tillsammans med interaktiva ljud- och rörelse 
lekar, dramatisk vardagspoesi och en filosofistund 
mellan publik och dansare.

 

Datum: söndag 19 mars
Tid: Utannonseras senare (2 föreställningar)
Lokal: Sagorummet, plan 4 
Målgrupp: Barn 6 – 9 år och familjer (det vill säga 
att både yngre och äldre får följa med)
Längd: 35 minuter
För mer information, se umea.se/barnenslittfest

Bild: Mathilda Lindgren

Del av årets Barnens littfest
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Morfars lilla ängel
Tantteatern

Ny föreställning från Tantteatern baserat på 
boken Morfars ängel av författaren Jutta Bauer.

I en teaterföreställning som innehåller både humor 
och sorg berättas historien om en skyddsängel 
som har fullt upp under andra världskriget. En 
enkel och vacker berättelse om en pojke och hans 
morfar, berättat ur barnets perspektiv.

Karin Larson är berättare och skyddsängel i denna 
pjäs. Dockmakare är Ylva Varik. 

Datum: söndag 2 april
Tid: 14.00 – 14.30
Lokal: Sagorummet, plan 4 
Målgrupp: Barn från 4 år
Gratisbiljetter i kulturreceptionen, 090-16 33 10. 
Biljettsläpp 29 mars.

Bild: Bonnier Carlsén

Sagodans - Det är jag som är 
trollet 
Balettakademien

En flicka på väg till förskolan blir plötsligt för-
vandlad till ett stort troll. Vips så är föräldrarna 
bortskrämda, kompisarna uppätna och det före 
detta barnet får bosätta sig i skogen. Men en dag 
får barnet frågan om hon vill bli flicka igen. Vill 
hon det? En rolig och lite sorglig bok om att vara 
liten men samtidigt väldigt stor. 

Sagodansen inleds med en mysig stund då vår 
pedagog läser Det är jag som är trollet. Med sagan 
som inspiration dansar, improviserar och leker 
barnen och danspedagogen sedan sagan tillsam-
mans.

Datum: söndag 30 april
Tid: 14.00 – 14.45
Lokal:  Sagorummet, plan 4 
Målgrupp: Barn 3 – 5 år
Gratisbiljetter i kulturreceptionen, 090-16 33 10. 
Biljettsläpp 26 april.

Bild: Malin Grönborg
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Återkommande och annat skoj
Du som gärna planerar dina barnaktiviteter i förväg kan slappna av. Under veckosluten 
finns alltid något på schemat för de yngre. Här behövs varken biljett eller anmälan.
Till våra gästspel kan du däremot behöva gratisbiljett. Om inget annat anges sker 
biljettsläpp samma vecka som aktiviteten äger rum och bokas i Vävens kulturreception, 
090-16 33 10.

Allt
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Sagoklubben

Varje fredag är det sagostund i 
vårt mysiga sagorum. Vi läser 
och berättar nya eller gamla 
bilderboksfavoriter.

Datum: alla fredagar då 
stadsbiblioteket är öppet
Tid: 10.00 – 10.30
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn från 3 år och
medföljande vuxen.
Gratis. Du behöver ingen biljett.

Bild: Marcus Barbosa Ferreira

Minisagostunden

Välkommen till en rolig sago- 
stund för de små. Vi läser bilder-
böcker, ramsar och sjunger en 
sång tillsammans.

Datum: onsdagar 11 januari – 7 
juni
Tid: 10.00 – 10.30
Lokal: Sagorummet, plan 4 
Målgrupp: Barn 1 – 2 år och 
medföljande vuxen.
Gratis. Du behöver ingen biljett.
Syskon välkomna i mån av plats.

Bild: Marcus Barbosa Ferreira

Ibland läser vi sagor 
på andra språk än 

svenska. Håll utkik på 
minabibliotek.se

Bebisramsor

Vi ramsar, sjunger och läser bra 
böcker tillsammans med dig 
och ditt barn.

Datum: torsdagar 12 januari – 8 
juni
Tid: 13.30 – 13.50
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn 6 – 15 månader 
och medföljande vuxen.
Gratis. Du behöver ingen biljett.
Syskon välkomna i mån av plats.

Bild: Hanna Frizén Nordström
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Öppen formverkstad

Vi bjuder in till kreativt skapan-
de i vår formverkstad. Tillsam-
mans provar vi nya och gamla 
tekniker, ofta efter teman som 
följer det som är på gång i Väven 
och i världen. Stora som små är 
välkomna.

Datum: fredagar 13 januari – 9 juni
Tid: 13.00 – 15.00
Lokal: Skapa formverkstad, plan 4
Målgrupp: Barn från 3 år och 
medföljande vuxen.
Längd: Drop-in
Gratis. Du behöver ingen biljett.

Bild: Hanna Frizén Nordström

Sagostunder med TAKK

Kom och lyssna på sagor med 
tecken som stöd till talet. Vi läser 
bra och tydliga bilderböcker 
från Äppelhyllan. En trivsam 
sagostund för dig som använder, 
eller vill lära dig, tecken som 
alternativ och kompletterande 
kommunikation (TAKK) och 
gillar bilderböcker.

Datum och tid: söndag 22 januari, 
14.00, fredag 10 februari, 10.00, 
söndag 26 mars, 14.00, fredag 21 
april, 10.00, fredag 26 maj, 10.00.
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn från 3 år och 
medföljande vuxen. 
Längd: Cirka 30 minuter
Gratis. Du behöver ingen biljett.

Bild: Hanna Frizén Nordström

Sångstund för barn

Välkommen till en mysig 
sångstund. Vi sjunger med i 
kända barnsånger under 
ledning av Jesper Salander. 

Datum: fredagar 13 januari – 9 
juni
Tid: 15.00 – 15.20
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Barn från 2 år och 
medföljande vuxen.
Gratis. Du behöver ingen biljett.

Bild: Anna Östman

Åldrar som anges är endast rekommendationer. Kom om du tror att aktiviteten passar dig eller ditt barn. Har du frågor är du alltid välkommen attkontakta personalen.
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Regnbågshäng för unga

Kom till biblioteket och häng, pyssla, fika och få 
boktips. För dig som är hbtq+. Ta med en kompis 
om du vill.

Vi har träffar ungefär en gång i månaden för dig 
som är 10-13 år och för dig som är 13-19 år. Ingen 
föranmälan behövs, kom när du vill och stanna så 
länge du vill.

Information om datum och tider finns på mina-
bibliotek.se. Följ oss på Instagram: @regnbags-
biblioteket_umea för att få veta mer om våra 
arrangemang, hbtq-boktips och mycket mer.

Bild: Tove Liliequist

För unga på stadsbiblioteket

Unga biblioteket är till för dig som är ungefär 
13-19 år och intresserad av litteratur och annat 
berättande som till exempel spel, rollspel, podcast 
eller skrivande.

Unga bibliotekets återkommande aktiviteter är 
bokcirklar, skapande, skrivgrupp, regnbågshäng 
och stickkafé, men det händer också mycket 
annat under våren. Information om alla våra akti-
viteter med datum och tider hittar du på minabib-
liotek.se och på vår Instagramsida. Följ oss gärna 
på Instagram @ungabiblioteketume så missar du 
inget!

Alla våra aktiviteter är gratis. Är du intresserad av 
vår verksamhet eller har frågor kan du höra av dig 
till klara.ferneman@umea.se eller 070-559 91 25.

Bild: Klara Ferneman
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I mina skor - ett samtal om judisk och muslimsk 
identitet och organisering 

Skribenter till antologin I mina skor delar personliga berättelser 
kring hur det kan vara att leva som ung jude och ung muslim i Sve-
rige idag. Berättelser som också hakar i historien kring muslimska 
och judiska identiteters framväxt och samhällsorganisering. 
Storytelling, vetenskapliga perspektiv och möten - i ett och samma 
arrangemang. 

Datum: torsdag 9 mars
Tid: 18.00 – 19.30
Lokal: Meddelas på minabibliotek.se och vaven.se under under våren.
Målgrupp: Unga från gymnasieålder och uppåt.
Gratisbiljetter i kulturreceptionen, 
090-16 33 10. Biljettsläpp 16 januari.

Bild: Hjalmarson & Högberg förlag

Språkdusch i finska, 
meänkieli och samiska

Talar din familj finska, meän-
kieli eller samiska, eller har 
något av språken som arvs-
språk? Då är ni välkomna på 
språkdusch på biblioteket. Inga 
förkunskaper i språket krävs. 

Datum: lördag 25 februari
Tid: Hela dagen
Lokal: Sagorummet, Skapa form-
verkstad och Umgås matverk-
stad, plan 4
Målgrupp: Barn och unga i alla 
åldrar och medföljande vuxen.
Gratis. Anmälan krävs till vissa 
punkter. För program, anmälan 
och information, håll utkik på 
minabibliotek.se eller Umeå 
kommuns hemsida.

Språkduschen är ett samarbete 
mellan Kompetenscentrum för 
flerspråkighet och Umeå stads-
bibliotek. 

Bild: Frida Rönnbäck
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Rocka sockorna

Vi rockar sockorna på plan 4 för 
att uppmärksamma att olika är 
bra. 

Datum: söndag 26 mars
Tid: 12.30
Lokal: Plan 4
Längd: Drop-in
Målgrupp: Barn i alla åldrar och 
medföljande vuxen.
Gratis. Ingen biljett behövs.
För program och information, håll 
utkik på minabibliotek.se.

Regnbågsfamiljernas 
dag

Vi firar Regnbågsfamiljernas 
dag för att belysa att familjer 
kan se ut på en mängd olika sätt. 
Motsvarigheten till Regnbågs-
familjernas dag firas på flera 
håll i världen för att synliggöra 
hbtq-personers familjer. Den 
kallas då för International 
Family Equality Day.

Datum: söndag 7 maj
Tid: Hela dagen
Lokal: Plan 4
Längd: Drop-in
Målgrupp: Barn i alla åldrar och 
medföljande vuxen.
Gratis. Ingen biljett behövs.
För program och information, håll 
utkik på minabibliotek.se.

Bild: Sharon Mccutcheon / unsplash.comBild: Anna Ökvist

Sportlov, tema 
Världen i Väven 

Möt några av de många språk 
som talas i Umeå. Biblioteket 
bjuder in till olika aktiviteter 
med fokus på flerspråkighet, 
identitet och mångfald. Hela 
programmet och mer informa-
tion på minabibliotek.se.

Datum: vecka 10 (6 – 12 mars)
Lokal: Plan 4
Målgrupp: Skollovslediga barn 
och medföljande vuxen.
För program och information, håll 
utkik på minabibliotek.se

Bild: Gerd Altmann / Pixabay.com

Påsklov med musik! Under påsklovet 10-16 april kan lovlediga besöka stadsbiblioteket för att ta del av ett spännande lovprogram på temat musik.Programmet ser du på minabibliotek.se
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www.umea.se/barnenslittfest
Illustration: Katarina Strömgård



#metoo
15 oktober 2022 – 10 mars 2024

#metoo på Kvinnohistoriskt museum är en utställning om de som 
var med – som agerade, reagerade, förändrade arbetsplatser, samlade 
berättelser, påverkade politiken och gick ut på gator och torg.

Berättelserna och vittnesmålen som delades under #metoo blev 
starten för en rörelse, av många kallad en revolution! Det här är en 
utställning om den rörelsen - men också om framtiden.

Kvinnohistoriskt museum
Kvinnohistoriskt museum, på plan 4 i Väven, öppnade 2014 och är Sveriges första 
kvinnohistoriska museum. Museet visar utställningar, erbjuder programverksamhet 
och är en mötesplats i Umeås kulturliv.
Kontaktperson för arrangemang: linda.backman@umea.se

Bild: Fredrik Larsson

I sociala medierhittar du oss som@kvHistmuseum
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Kockor - unga kvinnor i Norrlands skogar  
11 mars – 4 november

I utställningen får du träffa några av de 6 000 unga kvinnor som på 1940-talet arbetade som kockor. 
Hur såg deras vardag ut, i en koja långt ut i skogen? Vi vill med Kockor utmana berättelsen om vem som 
jobbat i skogen - att deras berättelser får leva vidare och påverka framtiden. 
 
Utställningen Kockor är producerad av Kvinnohistoriskt museum och är baserad på boken Kockor 
– skogsbrukets glömda hjältar av Iréne Gustafson, Amanda Löfdahl, Anna-Maria Rautio, Alexander 
Öbom och Lars Östlund. Boken är utgiven av SLU och Skogsmuseet i Lycksele.

Kockan Anna Modig, Överkalix. Fotograf okänd. Bilden är ett montage.

Öppna visningar #metoo

Utställningen #metoo på Kvinnohistoriskt 
museum är kvinnohistoria och samtidshistoria 
när det är som allra bäst. På visningen guidar vi 
dig genom utställningens tre teman och dyker 
ner i berättelser från de som var med - som 
agerade, reagerade och kämpade för förändring.

Datum: varje lördag
Tid: 13.00 – 13.20
Lokal: Kvinnohistoriskt museum, plan 4
Gratis. Du behöver ingen biljett.
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Umeå konsthall är en mötesplats i kommunens regi, som har fokus på samtidskonst. 
Här kan du ta del av det lokala och nationella inom bild- och formområdet – alltid med 
fri entré. För fullständigt program och mer information prenumerera gärna på våra 
nyheter via umea.se/konst. 
Kontakt: Moa Krestesen, konstintendent, moa.krestesen@umea.se eller 090-16 34 82.

Monica L Edmondson        
Malign
18 februari – 13 maj 2023

Vernissage lördag 18 februari, 13.00.

Lunchvisningar, torsdagar 12.30. Gratis, ingen anmälan. Aktuella datum, umea.se/konst.

©Monica L Edmondson/Bildupphovsrätt 2023  (beskuren)

Umeå konsthall
Utställningar
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©Mia Rogersdotter Gran/Bildupphovsrätt 2023 

Mia Rogersdotter Gran
Ett fotografiskt arbete om den norska botanikern Hanna Resvoll Holmsen
3 juni – 24 september 2023

Vernissage lördag 3 juni, 13.00.

Lunchvisningar, torsdagar 12.30. Gratis, ingen anmälan. Aktuella datum, umea.se/konst.
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Umeå konsthall erbjuder både öppna och bokningsbara visningar, samtal och workshops 
kring konst. Välkommen att boka via vår hemsida umea.se/konst.
Kontakt: Åsa Adolfsson, konstpedagog, asa.adolfsson@umea.se eller 090-16 53 74. 

Umeå konsthall 
Visningar och pedagogisk verksamhet

Förgöra och idealisera: Ett samtal om människorna, bilderna och språket

Konstnären Johan Frid med sin utställning Kvarglömda skuggor i Umeå konsthall, möter konstnären 
Ida Rödén i ett öppet samtal som leds av Sebastian Andersson, konsthistoriker och konststrateg. 
Samtalet avslutar programserien för Johan Frids utställning som visas till och med 22 januari.

Datum: söndag 15 januari
Tid: 14.00
Längd: cirka 1,5 timme
Lokal: Umeå konsthall, plan 3
Gratis. Ingen anmälan behövs. Begränsat antal platser.

Bild: Ida Rödén
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Konst, korvkrig och konstnärspolitik

Umeåkonstnären och fotografen Johannes Samuelsson berättar om sitt konstnärliga arbete och 
vardagsliv i de offentliga rummen och arkiven.  

Datum: onsdag 1 februari
Tid: 14.00
Längd: cirka 1,5 timme
Lokal: Konstarkivet intill Umeå konsthall, plan 3
Anmälan från och med 18 januari via umea.se/konst. Gratis. Begränsat antal platser.

©Johannes Samuelsson/Bildupphovsrätt 2023 

Tips:Missa inte konstenssamarbete med stadsbiblioteket xxxxxxx
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Visning av utställning med eller utan eget skapande

Boka en gruppvisning med vår konstpedagog för din förening, organisation eller arbetsplats. Vill ni 
skapa själva efteråt, så bokar ni ett längre besök. Inga förkunskaper krävs. Varmt välkommen!

Datum: måndagar till fredagar med start 27 februari
Längd: 1 – 2 timmar
Lokal: Umeå konsthall och konstateljén, plan 3
Gratis. Gäller minst 8 personer. Anmäl din grupp minst två veckor innan önskat datum via umea.se/konst.

Bild: Åsa Adolfsson

Konsten i Väven

I kulturhuset Väven finns flera 
konstverk att upptäcka. Väl-
kommen att gå en rundtur med 
vår konstpedagog och andra 
konstintresserade.

Tid: onsdagar 14.00 – 15.00 med 
start i februari
Lokal: Samling vid kulturrecep-
tionen, plan 3
Aktuella datum och anmälan från 
och med 25 januari på umea.se/
konst.
Gratis. Begränsat antal platser.

Bild: Åsa Adolfsson
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Konstvandring

Följ med och upplev konsten utomhus på Umeås 
gator och torg! Kanske upptäcker du ett konstverk 
som du inte har sett tidigare, eller får veta något 
nytt om ett redan bekant verk. Olika turer på både 
svenska och finska erbjuds. 

Tid: tisdagar och onsdagar 14.00 – 15.00 med start 
i maj
Aktuella datum och anmälan från och med 18 april 
på umea.se/konst. Gratis, begränsat antal platser. 
Inställt vid dåligt väder, vilket meddelas via mejl 
samma dag.

Kaarina Honkanen vid Standing Man av Sean Henry. Bild/Kuva: Åsa Adolfsson

Taidekierros

Tule mukaan nauttimaan Uumajan taiteesta ka-
duilla ja toreilla.  Löydät ehkä taideteoksen, jota 
et ole nähnyt aikaisemmin tai saat tietää jotain 
uutta jo tutusta taideteoksesta. Erilaisia kier-
roksia järjestetään sekä ruotsiksi että suomeksi.

Aika: tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 14.00 – 15.00 
toukokuusta lähtien.
Ajankohtaiset päivämäärät ja ilmoittautumiset 18. 
toukokuuta lähtien osoitteeseen umea.se/konst. 
Kierros on maksuton, mutta osanottajamäärä ra-
joitettu. Sateen sattuessa kierros perutaan ja siitä 
ilmoitetaan sähköpostitse samana päivänä.
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Öppen scen

På caféscenen i Öppna foajén erbjuder 
Väven en fri scen för enskilda artister, 
grupper och föreningar som vill framföra 
ett musikprogram, poesi, standup eller 
på annat sätt visa upp sin verksamhet. 
Konceptet kallar vi kort och gott för Öppen 
scen. Arrangemanget ska rikta sig till all-
mänheten och ha fri entré. Ni bokar scenen 
och får låna Vävens PA, men i övrigt står 
ni själva för tekniken.

Aktuella datum för öppen scen är just nu 
12 februari, 12 mars, 23 april, 14 maj. 
Fler datum kan tillkomma. 
Håll utkik på vaven.se och i sociala medier.

vaven.se/oppenscen
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Öppen vägg

Är du hobbyfotograf eller konstnär och vill visa upp dina verk i en 
offentlig miljö? Då kan Öppen vägg i Väven vara något för dig. Du kan 
ställa ut själv, eller i samarbete med Umeå stadsbibliotek. 

Aktuella utställningar och information om hur du gör för att ställa ut 
hittar du på vaven.se/utstallningar.
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Umeås skönaste afterwork 
Öppna foajén, Väven

En fritidsgård för vuxna

Gillestugan
 popquiz bordshockey  DJBar  musikbingo  pingis

Underhållning, häng och käk
En gång i månaden - hela våren

Det blir alltid en mysig kväll och du är självklart inbjuden
Håll utkik!

Fri entré!



Annons

1 3/4  VÄV E N S C E N E N
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Poesisöndagar
Våren är poesins årstid, i alla fall på Väven. De uppskattade Poesisöndagarna återvänder 
samtidigt som ljuset, med både lokala och internationella poeter på scenen. 

Premiär

Vårens första Poesisöndag bjuder på gränsöver-
skridande spoken word. För namn på medverkan-
de, håll utkik på minabibliotek.se 

Datum: söndag 5 februari
Tid: 14.00-14.30
Lokal: Ordet, plan 3
Gratis. Du behöver ingen biljett.

Regn i februari

Ulrika Karlsson och Frida Axelsson, två poesi-
skrivare från olika årtusenden om klimatet och 
tiden. 

Ulrika Karlsson och Frida Axelsson möttes på en 
poesikväll i Umeå och förenades i engagemanget 
för miljön. Nu är de tillbaka med en egen före-
ställning som bär på mycket allvar, men också en 
dansant lätthet.

Datum: söndag 5 mars
Tid: 14.00 – 14.30
Lokal: Ordet, plan 3
Gratis. Du behöver ingen biljett.
      

Bild: Kanako Liu KawamotoBild: Sheperd Chabata

26



LitteraTur och ReTur-special

Möt Lina Bonde (Finland) och Lo Ragnar Lindström (Sverige) i poesiläsning och samtal om queera 
kroppar, föräldraskap och våra yttre och inre landskap.

I samarbete med Regionbibliotek Västerbotten, Studieförbundet Bilda Nord samt Kvinnohistoriskt museum. 
En del av LitteraTur och ReTur.

Datum: söndag 2 april
Tid: 14.00 – 15.00
Lokal: Kvinnohistoriskt museum, plan 4
Gratis. Du behöver ingen biljett.

Bild: Thea HolmqvistBild: Niklas Sandström
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Författarmöten
Vårens program på stadsbiblioteket spänner från författarsamtal med högaktuella röster 
till populärvetenskapliga föreläsningar om några av vår tids stora frågor. 

Biljetter finns i Vävens kulturreception, 090-16 33 10 eller via tickster.com.

Yasmine Kindlund:
Skogens naturvärden 

Skogsekologen Yasmine Kindlund gästar stadsbiblioteket med en föreläsning om naturvärden i skogen. 
Hur ser en naturskog ut? Varför finns det så många rödlistade arter? 

En föreläsning om naturvärden, skogshistorik och det polariserade läget i skogsfrågan idag. 

I samarbete med Kultur för seniorer och ABF.

Datum: tisdag 7 februari
Tid: 14.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Gratisbiljetter släpps 24 januari kl.10.00. Max två biljetter per person.

Bild: Isak Vahlström
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Caroline Ringskog Ferrada-Noli:
D e kroniskt 

Kritikerrosade D e kroniskt handlar om kroppen som valuta. Om tid som går baklänges. Ungdomens 
idioti. I korridorerna på Huddinge sjukhus, dödsljungen på Järva och i knarkrondellen i Malmö skriver 
Caroline Ringskog Ferrada-Noli smärtans genealogi.

Caroline Ringskog Ferrada-Noli romandebuterade 2009. 2016 kom boken Kära Liv och Caroline baserad på 
podcasten En varg söker sin pod som hon har tillsammans med Liv Strömquist. Caroline Ringskog Fer-
rada Noli är författare, skribent, poddare samt manusförfattare och regissör, bland annat till tv-serien 
Amningsrummet. 

Datum: onsdag 15 februari
Tid: 18.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Gratisbiljetter släpps måndag 16 januari kl.10.00.

Bild: Josefin Bäckström
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Kulturanalytiska perspektiv: 
- populärvetenskapliga 
kortföreläsningar

Etnologer verksamma vid Umeå universitet 
berättar om aktuell och spännande forskning. 
Lyssna till korta föreläsningar om bland annat 
ödehus, svenska migranter i Latinamerika, djur-
studier, matförvaring och hållbarhet, kulturella 
hormoner samt om kvalificerade kunskaper på en 
internationell arbetsmarknad.

Datum: onsdag 1 mars
Tid: 12.30
Lokal: Öppna foajén, plan 1
Gratis, Drop-in. 

Bild: Malin Grönborg

Nina van den Brink:
Jag har torkat nog många golv 

1970 vann en okänd medelålders städerska bok-
förlaget Rabén & Sjögrens stora romantävling 
med Rapport från en skurhink, en dagbok från 
hennes egen hårda låglönevardag. Över en natt 
blev fembarnsmamman Maja Ekelöf en hyllad 
rikskändis. 

Jag har torkat nog många golv är journalisten Nina 
van den Brinks Augustprisvinnande bok om en 
enastående kvinna, ett tidsdokument och en 
angelägen påminnelse om hur samhället fortfa-
rande ser på kvinnor med låglöneyrken. 

I samarbete med Kultur för seniorer.

Datum: onsdag 8 mars
Tid: 14.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Gratisbiljetter släpps 22 februari kl.10.00. 
Max två biljetter per person

Bild: Magnus Liam Karlsson
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Sara-dagen 2023:
Kärlek lever av att kärlek se

I år skulle Sara Lidman ha fyllt 100 år. 
Ett Shakespeare-citat hon ofta återkom till är 
jubileets rubrik - kärlek lever av att kärlek se. 
Sara-dagen 2023 har temat kärlek, och antalet 
programpunkter är fler än någonsin när konferen-
cier Sverker Olofsson leder oss genom dagen. 

Medverkar gör Annelie Bränström-Öhman, 
professor i litteraturvetenskap, Hanna Olsson, 
författare, Ulla Danielsson, Sara Lidmansällska-
pet, Bobo Lundén, konstnärlig ledare på Väster-
bottensteatern och Ellenor Lindgren, skådespelare. 
För musik står Nina Nordvall Vahlberg. Och så 
blir det prisutdelning, när Sara-priset 2022 över-
lämnas till Göran Greider, poet, författare och 
debattör.      

I samarbete med  Sara Lidmansällskapet, Umeå 
Teaterförening och Folkuniversitetet i Umeå.

Datum: Lördag 25 mars
Tid: 13.00
Lokal: Vävenscenen, plan 1
Biljetter släpps via Biljettcentrum.com 
den 26 januari.

Bild: Cato Lein

Bild: Jesper Klemedsson Sotomayor

Nicolas Lunababba:
Blir du ledsen om jag dör? 

Vad innebär det att ta sig an någon annans barn? 
I ett område där överlevnad inte är en självklar-
het, där barn mördar och mördas? Blir du ledsen 
om jag dör? är en berättelse om sorg, hopp och 
förvandling - och om Sverige. Ett land där unga 
människor dör, där samhällsväven trasas sönder.

Nicolas Lunabba debuterar som författare med 
Blir du ledsen om jag dör? Hans Sommar i P1 2021 
hyllades för sitt mänskliggörande av unga som 
hamnar i våldsspiraler. Programmet byggde på 
ett utdrag ur det som nu blev hans debutbok. 
Lunabba är mångfaldigt prisad för sitt arbete 
med barn och unga. Han är verksamhetsansvarig 
på organisationen Helamalmö och en stark röst i 
samhällsdebatten. 

I samarbete med Rättighetscentrum Västerbotten.

Datum: torsdag 16 mars
Tid: 18.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Gratisbiljetter släpps måndag 16 januari.
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Bild: Sandra Hallnor

Folk som sår i snö – författarsamtal med 
Tina Harnesk 

85-åriga Máriddja har fått ett cancerbesked. Den enda hon kan 
anförtro sig åt är Siri, en växeltelefonist i den nya telefonapparat-
maskinen som gubben skaffat bakom hennes rygg. Samtidigt söker 
Kaj en plats att slå rot på, medan Mimmi undrar om hon ska våga 
be honom om det hon längtar efter mer än allt? Sägnen säger att 
ingenting får kallas vid sitt rätta namn, för då kan allt gå förlorat. 
Det börjar med andra ord bli hög tid att tjuvskjuta en älg. Och tända 
på en lada.

Tina Harnesk är född och uppvuxen i Jokkmokk, i en släkt full av 
såväl bullersamma berättare som tigande tänkare. Den samiska 
litteraturen är en hjärtefråga för Harnesk, både privat och i hennes 
yrke som bibliotekarie. Romanen Folk som sår i snö är hennes debut, 
en vildsint fantasi med rötter i den egna familjens berättelser och 
den samiska kontexten.

I samarbete med Kultur för seniorer.

Datum: torsdag 27 april 
Tid: 14.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Gratisbiljetter släpps torsdag 13 april kl.10.00. Max två biljetter per 
person. 

Fler arrangemang 

från Kultur för 

seniorer hittar du på 

sidorna 37-49

Bild: istockphoto

Bokcirklar

Tycker du om att läsa och att 
diskutera det du läst med andra? 

Våren 2023 erbjuder Umeå 
stadsbibliotek en bokcirkel där 
vi läser och samtalar om fyra 
titlar. Du väljer själv hur många 
tillfällen du vill vara med på.  

Datum: 
tisdag 31 januari
Stargate av Ingvild H. Rishøi
måndag 27 februari 
Löpa varg av Kerstin Ekman
onsdag 29 mars
Paradais av Fernanda Melchor
torsdag 27 april
1959: Ingrid och Georg - en kär-
lekshistoria
av Helena von Zweigbergk

Tid: 18:30 – 19:30
Lokal: Ordet, plan 3
Gratis. Du behöver ingen biljett.
Anmälan och frågor till maria.
forssen@umea.se.
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Fika, sällskap och hantverk
Biblioteket är mycket mer än det skrivna ordet. Ta tillfället i akt att träffa nya bekant-
skaper över en kopp kaffe, lära dig något nytt eller bara njuta av samvaron med andra. 

Bild: Fredrik Larsson

Språkcafé  

Språkcaféet på Umeå stadsbibliotek i Väven är en 
mötesplats där nya och etablerade svenskar kan 
träffas under lättsamma former. Alla är välkomna, 
både unga och äldre, både du som är ny i Sverige 
och du som har bott här länge. 

I samarbete med Vän i Umeå.

Datum: tisdagar 10 januari – 30 maj
Tid: 17.30 – 19.00 (sommartid 17.00-18.30 juni-aug)
Lokal: Upplev multisal, plan 4 
Gratis. Drop-in. 
Frågor skickas till helena.grenholm@umea.se.  

   

Bild: Fredrik Larsson

Handarbetscafé  

Ta med ditt handarbete och glöm stress och alla 
måsten i trivsamma Gör-det-själv. Här finns bra 
belysning, inspirerande handarbetsböcker och tid-
skrifter samt likasinnade handarbetsintresserade 
att umgås med. Vi har också en del material till dig 
som vill pröva på men inte har eget. Vi träffas var-
annan tisdag jämna veckor och du är välkommen 
även om du bara kan vara med vid något enstaka 
tillfälle. 

Datum: varannan tisdag, jämna veckor 10 januari till 
och med 18 april. 
Tid: 17.00
Lokal: Gör-det själv, plan 2
Gratis. Drop-in. 
Frågor skickas till maud.sandstrom@umea.se 
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se aktuellt program på:

folketsbioumea.se
Ni hittar oss i Väven på plan 4

Sedan 1973 har Folkets Bio Umeå visat kvalitetsfilm. 
Fira 50 år med oss under 2023! 



StellaEvent

Biljetter på www.StellaEvent.se
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Biljettcentrum.com, 090-13 31 80, 
0771-47 70 70, umeateaterforening.se

Hurra, hurra!
90 år i riket
(89 här i stan)

DET ÄR SYND   
OM MÄN I SKOR   
22 FEB KL 19.00
Två män. En kokplatta.  
Några ägg. Vad kan gå fel? 

SKAPELSEN   
24 FEB KL 19.00
Ett innerligt och lekfullt 
drama om moderskap och 
framtidstro – med den akuta 
klimatkrisen som fond.

CARMEN MED FÖR-
HINDER 26 FEB KL 18.00
Ett explosivt och dansant 
musikdrama av en älskad 
klassiker. Biljetter via kultur
receptionen från 2 feb.

KAMELIADAMEN   
1 MARS KL 19.00 &  
2 MARS KL 14.00
Ett drabbande drama om 
omöjlig kärlek och att  
våga leva fullt ut.

KORTEN PÅ BORDET   
8 MARS KL 19.00
En man söker upp sin hustrus 
före detta terapeut för svar 
i denna täta psykologiska 
thriller. 

KEBABEN PÅ SKÄRET  
16 MARS KL 19.00
Snabbmat, grannar och 
stammisar – en komedi   
i två akter med extra allt.

KOLLEKTIVET    
22–23 MARS KL 19.00
En humorföreställning  
om det svåraste av allt:  
att vara fler än en. 

DJURFARMEN  
28 MARS KL 19.00
Historien om en revolution 
som gick fel – Orwells 
odödliga fabel som teater.

#JEANNE   
15 APRIL KL 16.00
Storslaget och visuellt  
drama om klasskillnader  
och klimatförändringar.

TITTA PAPPA,   
EN DÖD CIRKUS!  
24 APRIL KL 19.00
Kristina Lugn och Staffan 
Westerbergs hejdundrande 
teaterfest äntligen till Umeå.

ÖDELÄGGAREN  
27 APRIL KL 19.00
En fängslande dramatisering 
av Christina Herrströms  
uppmärksammade bok.

2023 fyller Riksteatern 
90 år, det ska vi fira! 
(Här i Umeå är vi 
nästan lika anrika – 
Umeå Teaterförening 
fyller 89 och laddar 
för jubileum 2024. ) 
Välkommen till en 
mycket lång traditon 
av scenkonst 
i världsklass. Ses!
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Kjell Rosén

Kjell Rosén (1909–1982), var född och uppväxt i Umeå i ett hem av idel skribenter och tjänstemän. Han 
blev tidigt inspirerad att teckna och måla, följde sitt hjärtas röst och tog sig på lite krokig väg fram till 
ett livslångt yrke som utövande konstnär. Kjell Roséns fjällsidor kan spraka av mustiga höstfärger och 
ibland känner man det annalkande regnet på himlen i hans dukar med motiv från både Tärnafjällen 
och norra Öland. Fredrik Elgh, professor vid Umeå universitet och ansvarig utgivare för nättidskriften 
Västerbotten förr & nu, föreläser om ett spännande och färgrikt konstnärskap från Västerbotten.  

I samarbete med Umeå konsthall

Datum: tisdag 31 januari 
Tid: 14.00 – 15.30  
Lokal: Upplev multisal, plan 4 
Gratisbiljetter släpps tisdag 17 januari kl. 10.00. 

Bild: Rönnen och fjällsluttningen, målning av Kjell Rosén. Foto: Fredrik Elgh

Kultur för seniorer
Med arrangemang för alla seniorer i hela kommunen skapas förutsättningar för delaktighet, 
eget skapande och spännande kulturella möten. För fullständigt program och information 
om det som sker utanför Väven, prenumerera på våra nyheter på umea.se/senior.
Gratisbiljetter i kulturreceptionen, 090-16 33 10. 
Max två biljetter per person och arrangemang.
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Sagan om Sagan om ringen
- föreläsningskonsert med Peter Bryngelsson

I våras kom Peter Bryngelssons bok Sagan om Sagan om Ringen. Boken är den osannolika berättelsen 
om hur en språkprofessors sagotrilogi inspirerar hippiegenerationens fredsrörelse under sextiotalet, 
metalscenen under åttiotalet och slutligen den nyfödda extremhögern i vår tid.   

Peter Bryngelsson är artist, musiker och författare. Efter att ha spelat Bo Hanssons Tolkien-inspirera-
de musik med Bossebandet är han nu på föreläsningsturné, där han både spelar och berättar om det 
ständigt aktuella fenomenet Sagan om ringen.  

I samarbete med Umeå stadsbibliotek.

Datum: onsdag 1 februari 
Tid: 18.00 – 19.30
Lokal: Vävenscenen, plan 1 
Gratisbiljetter släpps 18 januari kl.10.00. 

Bild: Svante Larsson

Psst!
På sidan 28, 30 och 32 hittar du fler arrangemang som Kultur för seniorer gör i samarbete med stadsbiblioteket.
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Stig in i en annan värld 
- upplev virtuell verklighet!

Välkommen till en workshop där du får lära dig 
mer om virtuell verklighet. Vad är virtuell verk-
lighet och vad kan tekniken användas till?  Du får 
prova att med särskilda glasögon och handkon-
troller besöka en plats, till exempel ett museum 
eller ett resmål du alltid velat besöka, bestiga ett 
berg, åka ut i rymden, spela spel eller måla i tre 
dimensioner.

Datum: torsdag 9 februari 
Du kan välja mellan fyra olika tider.
Tid: 11-12,.13-14, 14-15, 15-16 
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Gratisbiljetter släpps torsdag 26 januari kl.10.00. 

Bild: Madelene Edlund

Koka soppa på finska och 
meänkieli

Kom och var med när vi kokar en riktig språksop-
pa smaksatt med prat och diskussioner. Vi hinner 
också baka ett enkelt bröd. Träffen avslutas med 
att vi äter tillsammans. 

I samarbete med Umeå kommuns samordnare för 
förvaltningsområde finska och meänkieli.

Datum: torsdag 9 februari och 20 april 
Tid:  11.00 – 15.00  
Lokal: Umgås matverkstad, plan 4
Drop in i mån av plats.

Keitä soppaa suomeksi ja 
meänkielellä

Tule mukaan keittämään oikeaa kielisoppaa, joka 
on maustettu puheella ja keskusteluilla. Ehdim-
me leipoa myös leipää. Tapaamisen lopuksi syöm-
me yhdessä. Tapahtumaan ei tarvítse ilmoittaua-
tua ja se on ilmainen. 

Päivä: 9. helmikuuta, 20.huhtikuuta
Aika: 11.00 – 15.00
Paikka: Matverkstaden, 4. kerros
Liput: Drop in, jos mukaan mahtuu, ei ilmoittautu-
mista
Järjestetään yhteistyössä Uumajan kunnan suo-
men ja meänkielen hallintoalueen koordinaattorien 
kanssa.

Bild: Pixabay
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Bild: HALM

Kultur + senior = sant

Välkommen till en inspirerande eftermiddag i kulturens tecken på alla hjärtans dag. Här möts matnyt-
tigt och intressant med inspirerande och underhållande. Eftermiddagen avrundas med countryrock-
arna HALM från Umeå. Det ingår också mingel, möten och fika.

Datum: tisdag 14 februari 
Tid: 13.00 – 16.00 
Lokal: Vävenscenen, plan 1
Biljetter: 40 kronor. Biljetterna släpps den 14 januari kl.10.00 och finns att köpa via tickster.com samt i 
Kulturreceptionen, plan 3.
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Workshop: Sy en marsma/sypåse

Sy en praktisk sypåse, en så kallad marsma, för 
dina sybehör. Modellen till sypåsen har samiskt 
ursprung, och ordet marsma sägs vara en försvensk-
ning av ett samiskt ord för påse. Karin Alenius, 
Broderiakademin, inspirerar, hjälper och guidar. 
Inga förkunskaper krävs, bara lust. Allt material 
ingår. 

Datum: tisdag 21 februari
Tid: 13.00 – 15.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Begränsat antal platser. Föranmälan till madelene.
edlund@umea.se senast 14 februari.

Bild: Madelene Edlund

Ruotsinsuomalaisten päivä 
– Sverigefinnarnas dag

Välkommen till kaffe och samtal om gemensamma 
minnen. 

I samarbete med Umeå kommuns samordnare för 
förvaltningsområde finska.

Datum: fredag 24 februari 
Tid: 13.00 – 15.00 
Plats: Upplev multisal, plan 4
Drop in i mån av plats.

Tervetuloa kahville ja keskustelemaan yhteisistä 
muistoista. 

Päivä: perjantai 24. helmikuutta
Tervetuloa kahville ja keskustelemaan yhteisistä 
muistoista. 
Aika: 13.00 – 15.00  
Paikka: Multisalen 4. Kerros 
Liput: Drop in, jos mukaan mahtuu, ei ilmoittautu-
mista
Järjestetään yhteistyössä Uumajan kunnan suomen 
kielen hallintoalueen koordinaattorien kanssa.

Bild: Pixabay
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Bild: Leif Eriksson

Carmen med förhinder

En sprakande föreställning med ett nutida romskt perspektiv på den klassiska operan Carmen där hu-
vudrollsinnehavaren Salamanca Taikon Gonzalez erfarenheter som romsk kvinna i Sverige vävs ihop 
med Georges Bizets skildring av Carmen. Resultatet blir en ny Carmen gestaltad på alla plan, sceniskt, 
musikaliskt, scenografiskt och koreografiskt. Fem musiker på scenen bjuder på Bizets musik blandad 
med flamenco, jazz, romsk folkmusik, hiphop och nyskriven musik. 

I samarbete med Umeå Teaterförening och Föreningen RUNG- resande/rom, ung, ny, gammal.

Datum: söndag 26 februari
Tid: 18.00 – 19.15
Lokal: Vävenscenen, plan 1
Gratisbiljetter släpps tisdag 2 februari kl.10.00. Gratisbiljetter hämtas i Kulturreceptionen, plan 3 i Väven. Det går även bra att boka via telefon på 

090-16 33 10
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Bild: kollage

Musikquiz med låtar vi känner 
igen

En musikalisk avrundning på veckan. Kom själv 
eller med vännerna. Mys och mingla, var med i 
tävlingen där det är roligare att delta än att vinna. 
Quizmaster är Adam Olofsson, mästare på fråge-
sport och musik från alla genrer och tidsepoker.

Datum: fredag 3 mars och fredag 28 april
Tid: 15.00 – 17.00 
Lokal: Öppna foajén, plan 1
Drop in i mån av plats. 

Historien om Norrbyskär

Linda Öhgren från stiftelsen Mo Ångsåg berättar 
om en ö med fascinerande historia. Här byggdes 
en gång Europas största ångsåg och ett komplett 
sågverkssamhälle med kyrka, skola, affär och 
bostäder för 1 500 invånare. Ett samhälle som 
blev en egen liten värld, en värld noga uttänkt av 
företagsledaren Frans Kempe, med stark sam-
manhållning där arbetarna hade förmåner som 
andra arbetare inte hade. 

Efter Linda Öhgrens föredrag visas dramadoku-
mentärfilmen Skären som var världen som låter 
oss möta de som var med när samhället blomst-
rade, blandat med journalfilmer, stillbilder och 
bilder från dagens Norrbyskär.

Datum: tisdag 28 februari
Tid: 14.00 – 15.30
Lokal: Tystnad, plan 4 
Gratisbiljetter släpps 14 februari kl.10.00.

Bild: Långgrundsgatan
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Bild: Pressbild Folkets Bio

Ljus i natten 

Ljus i natten är en berörande film om två män 
med helt olika bakgrund vars vägar korsas. 
Khaled, asylsökande syrisk flykting ankommer 
Helsingfors som fripassagerare på ett fartyg. Han-
delsresande Wikström lämnar sin alkoholiserade 
hustru, säljer sitt skjortlager, satsar alla pengar-
na på poker och öppnar restaurang där Khaled 
anställs som diskare. En film om mänsklighet och 
omänsklighet, med underfundig humor som får 
en att skratta åt det absurda och sorgliga.

Det skämtas om ensamhet, fattigdom och utsatt-
het utan att det blir vare sig billig eller osmakligt.  
Bara väldigt mänskligt. Vinnare av Silverbjörnen 
för bästa regi på filmfestivalen i Berlin.

I samarbete med Umeå kommuns samordnare för 
förvaltningsområde finska och meänkieli  

Datum: tisdag 14 mars 
Tid: 14.00 – 15.40  
Lokal: Tystnad, plan 4  
Gratisbiljetter släpps tisdag 28 februari kl.10.00.

Toivon tuolla puolen  

Koskettava filmi kahdesta hyvin eri taustaisista 
miehistä, joiden tiet kohtaavat.
Khaled, turvapaikkaa hakeva syyrialainen pako-
lainen tulee Helsinkiin liputtomana laivalla.
Kauppamatkustaja Wikström jättää alkoholisoi-
tuneen vaimonsa, myy paitavarastonsa, panostaa 
kaikki rahansa pokeriin ja avaa ravintolan, johon 
Khaled palkataan tiskaajaksi. Filmi ihmisyydestä 
ja epäinhimillisyydestä hienovaraisen huumorin 
avulla, joka saa katsojan nauramaan absurdeille 
ja surullisille tapahtumille. Yksinäisyydestä, köy-
hyydestä ja haavoittuvuudesta tehdän pilaa, sen 
olematta kuitenkaan halpaa tai mautonta. Vain 
hyvin inhimillistä. Filmi voitti parhaan ohjaajan 
Hopeakarhun Berliinin filmifestivaalilla.
  
Muuta: Järjestetään yhdessä Uumajan kunnan suo-
men ja meänkielen koordinaattorien kanssa

Päivä: tisdag 14. maaliskuuta
Aika: 14.00 – 15.40
Paikka: Tystnad, 4.kerros 
Kohderyhmä: suomen-/meänkieliset
Lippu info: Ilmaiset liput 28. helmikuuta alkaen.
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Lunchpoesi på 
världspoesidagen

Fira världspoesidagen med 
lunchpoesi bland bibliotekets 
poesihyllor. Du får träffa några 
poesiälskare och lyssna till de-
ras favoritdikter genom littera-
turhistorien. 

I samarbete med Umeå stadsbib-
liotek 
 
Datum: tisdag 21 mars
Tid: 12.15 – 12.45
Lokal: Ordet, plan 3
Drop in i mån av plats. 

Bild: Pixabay

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt 
nyhetsbrev!

umea.se/senior

Dina ord! 
- öppen scen för spoken word och poesi

En kväll för och med ord i alla deras former och uttryck för alla i 
alla åldrar. Det som framförs på scen ska vara skrivet av den/de 
som står på scen och det får vara max 5 minuter långt. 

Vill du delta på scen? 
Kontakta madelene.edlund@umea.se. för anmälan som poet och 
information.

I samarbete med Umeå stadsbibliotek.

Datum: tisdag 21 mars
Tid: 18.00 – 19.30
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Gratisbiljetter släpps tisdag 7 mars kl.10.00.

Bild: Pixabay
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Vera Frisén

Konstnären Vera Frisén (1910–1990) född och uppvuxen i Umeå, 
studerade på Otte Skölds målarskola och andra skolor på konti-
nenten. Hennes första utställning 1941 i Stockholm blev en succé 
med lysande recensioner. Men hon valde trots det att lämna den 
publika konstscenen och föll efterhand i glömska. Hon fortsatte att 
måla hela livet och när hon återkom i början på 90-talet vaknade 
intresset för hennes konst på nytt. Fredrik Elgh, professor vid Umeå 
universitet och ansvarig utgivare för nättidskriften Västerbotten 
förr & nu föreläser om Vera Frisén. 

I samarbete med Umeå konsthall

Datum: onsdag 22 mars
Tid: 14.00 – 15.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Gratisbiljetter släpps onsdag 8 mars kl.10.00.

Bild: Okänd

Käsityökahvila suomeksi 
- Handarbetscafé på 
finska 

Brodera, sticka, virka – ta med 
dig ett handarbete och få ny 
inspiration. 

I samarbete med Umeå kommuns 
samordnare för förvaltningsom-
råde finska och meänkieli.

Datum: torsdagar 23 mars och 4 
maj   
Tid: 13.00 – 15.00  
Lokal:  Gör det själv, plan 2
Drop in i mån av plats.

Kirjaile, kudo, virkkaa – ota 
mukaan käsityö ja löydä uutta 
inspiraatiota.  
Päivä: torstai 23. maaliskuuta & 
torstai 4. toukokuuta
Aika: 13.00 – 15.00   
Paikka: Gör det själv, 2.kerros
Liput: Drop in, jos mukaan 
mahtuu, ei ilmoittautumista
Järjestetään yhteistyössä Uuma-
jan kunnan suomen ja meänkielen 
hallintoalueen koordinaattorien 
kanssa.

Bild: Madelene Edlund
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Bild: Madelene Edlund

Psst!På sidan 28, 30 och 32 hittar du fler arrangemang som Kultur för seniorer gör i samarbete med stads-biblioteket.

Workshop: Crazy Quilt

Pussla ihop små, vackra, roliga tygbitar och skapa 
en fiffig förvaringspåse med crazy quilt-teknik. 
Karin Alenius, Broderiakademin inspirerar, 
hjälper och guidar.  Inga förkunskaper krävs, bara 
lust. Allt material ingår.

Datum: tisdag 25 april
Tid: 13.00 – 15.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Begränsat antal platser. 
Föranmälan till madelene.edlund@umea.se 
senast 17 april.

Bild: Pixabay

Finsk karaoke

Välkomna att delta i finsk karaoke! 

Arrangeras i samarbete med Umeå kommuns sam-
ordnare för förvaltningsområde finska och meän-
kieli. 

Datum: fredag 31 mars
Tid: 15.00 – 16.30
Lokal: Öppna foajén, plan 1
Drop-in i mån av plats, ingen anmälan.

Suomalainen karaoke

Tervetuloa osallistumaan 
suomalaiseen karaokeen.

Järjestetään yhdessä Uumajan kunnan suomen ja 
meänkielen koordinaattoreiden kanssa.

Päivä: perjantaina 31. maaliskuuta 
Aika: 15.00 – 16.30
Paikka: Öppen foajé, 1-kerros
Liput: Drop-in, jos mukaan mahtuu, ei ilmoittautu-
mista.
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Rock´n Roll Music   

En kväll för dig som minns och njuter av 60- och 70talslåtar. En kväll i rockens och proggens tecken 
med fantastiska Nowhere Men och Sten Sax Påse på scen och en och annan överraskning. Samla ihop 
vänner, gamla som nya, och kom och klappa takten, digga och dansa. Här finns stort dansgolv och en 
bar - Det blir en partykväll vi kommer att minnas länge, länge! 

Datum: lördag 3 juni
Tid: 18.00 – 24.00   
Lokal: Vävenscenen, plan 1
Biljetter: 80 kronor. Biljetterna släpps den 9 januari kl.10.00 och finns att köpa via tickster.com samt i 
Kulturreceptionen, plan 3.

Bild: Nowhere men, Mattias Djurvall

Konst med kultur för seniorer

48



100 nyanser av grönt 

Hundra nyanser av grönt blir ett startskott för sommarens odling. 
Trädgårdsproffs och amatörer delar med sig av sina kunskaper om 
trädgård, natur och odling. Umeå Trädgårdssällskap håller växt-
marknad med försäljning av egenproducerat och närodlat. Full-
ständigt program presenteras under våren på umea.se/senior

Datum: torsdag 8 juni
Tid: 15.00 – 20.00 
Lokal: Öppna foajén, plan 1
Drop-in i mån av plats.

Bild: Pixabay

Monica L Edmondson - Malign 

Välkommen på visning och samtal i utställningen 
med konstpedagog Åsa Adolfsson.

Datum: torsdag 2 mars
Tid: 14.00 – 15.00 
Lokal: Umeå konsthall, plan 3 
Anmäl dig via umea.se/konst från och med 
16 februari. Gratis och begränsat antal platser. 

Bild: ©Monica L Edmondson/Bildupphovsrätt 2023 (beskuren)

Konst i Väven

Gå en rundtur i Väven med konstpedagog Åsa 
Adolfsson och andra konstintresserade!

Datum: onsdag 29 mars och 19 april 
Tid: 14.00 – 15.00 
Lokal: Samling i kulturreceptionen, plan 3 
Anmäl dig via umea.se/konst. Anmälan öppnar två 
veckor innan respektive datum. Gratis och begränsat 
antal platser.

Bild: Åsa Adolfsson

Konst med kultur för seniorer
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Vårens program i Väven - en sammanfattning

Här hittar du det mesta som händer i Väven under våren - stort som 
smått. Utbudet kan givetvis förändras över tid. Så innan du besöker oss, 
kika gärna in på vaven.se/kalender för att hålla dig helt uppdaterad.

Januari 2023
Lördag 14/1 Alla känner Ankan

Söndag 15/1 Förgöra och idealisera: 
Ett samtal om människorna, 
bilderna och språket

Tisdag 31/1 Kjell Rosén

Februari 2023
Onsdag 1/2 Sagan om Sagan om ringen - 

föreläsningskonsert med Peter 
Bryngelsson

Onsdag 1/2 Konst, korvkrig och 
konstnärspolitik

Söndag 5/2 När vi skrämde gammelgäddan

Söndag 5/2 Poesisöndag - premiär

Tisdag 7/2 Yasmine Kindlund: Skogens 
naturvärden

Onsdag 8/2 Nicolas Lunababba: Blir du 
ledsen om jag dör?

Torsdag 9/2 Stig in i en annan värld  
- upplev virtuell verklighet

Torsdag 9/2 Koka soppa på finska och 
meänkieli

Tisdag 14/2 Kultur + senior = sant

Onsdag 15/2 Caroline Ringskog Ferrada-Noli: 
D e kroniskt

Lördag 18/2 Vernissage: Monica L Edmondson 
Malign

Söndag 19/2 Vinterkonsert - Hemvärnets 
musikkår med flera

Tisdag 21/2 Workshop: Sy en marsma/sypåse

Onsdag 22/2 Det är synd om män i skor

Fredag 24/2 Ruotsinsuomalaisten päivä – 
Sverigefinnarnas dag

Fredag 24/2 Skapelsen

Lördag 25/2 Språkdusch i finska, meänkieli 
och samiska

Söndag 26/2 Sagoskåpet och den hemliga 
skatten

Söndag 26/2 Carmen med förhinder

Tisdag 28/2 Historien om Norrbyskär

Mars 2023
Onsdag 1/3 Kulturanalytiska perspektiv: 

- populärvetenskapliga 
kortföreläsningar

Onsdag 1/3 Kameliadamen

Torsdag 2/3 Kameliadamen

Torsdag 2/3 Monica L Edmondson - Malign 
Samtal och visning

Fredag 3/3 Musikquiz med låtar vi 
känner igen

Lördag 4/3 Stand-up med Fredrik Andersson

Söndag 5/3 Poesisöndag - Regn i februari

Onsdag 8/3 Nina van den Brink: Jag har 
torkat nog många golv

Onsdag 8/3 Korten på bordet

Torsdag 9/3 I mina skor - ett samtal om 
judisk och muslimsk identitet 
och organisering
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Med reservation för ändringar.

Torsdag 9/3 Torbjörns TV-program

Lördag 11/3 Vernissage: Kockor

Söndag 12/3 Tidfri

Tisdag 14/3 Ljus i natten / Toivon tuolla 
puolen

Torsdag 16/3 Kebaben på skäret

Söndag 19/3 Barnens littfest 2023

Söndag 19/3 Folk – dans och turer om figurer

Tisdag 21/3 Lunchpoesi på världspoesidagen

Tisadag 21/3 Dina ord! - öppen scen för 
spoken word och poesi

Onsdag 22/3 Vera Frisén

Onsdag 22/3 Kollektivet

Torsdag 23/3 Kollektivet

Torsdag 23/3 Käsityökahvila suomeksi 
- Handarbetscafé på finska 

Lördag 25/3 Sara-dagen 2023: Kärlek lever 
av att kärlek se

Söndag 26/3 Rocka sockorna

Tisdag 28/3 Djurfarmen

Onsdag 29/3 Konst i Väven

Fredag 31/3 Finsk karaoke

April 2023
Lördag 1/4 Johnossi

Söndag 2/4 Morfars lilla ängel

Söndag 2/4 LitteraTur och ReTur-special

Torsdag 13/4 Puss & Kram - Nyblom/Betner

Lördag 15/4 #Jeanne

Onsdag 19/4 Konst i Väven

Torsdag 20/4 Koka soppa på finska och 
meänkieli

Måndag 24/4 Titta pappa, en död cirkus!

Tisdag 25/4 Workshop: Crazy Quilt

Torsdag 27/4 Folk som sår i snö – författar-
samtal med Tina Harnesk

Torsdag 27/4 Ödeläggaren

Fredag 28/4 Musikquiz med låtar vi 
känner igen

Söndag 30/4 Sagodans - Det är jag 
som är trollet

Maj 2023
Torsdag 4/5 Käsityökahvila suomeksi 

- Handarbetscafé på finska

Lördag 6/5 Smalast när man dör vinner - 
Marika Karlsson

Söndag 7/5 Regnbågsfamiljernas dag

Onsdag 17/5 Besvärliga människor 
med Morgan Alling

Juni 2023
Lördag 3/6 Vernissage: Mia Rogersdotter 

Gran - Ett fotografiskt arbete 
om den norska botatikern 
Hanna Resvoll Holmsen

Lördag 3/6 Rock´n Roll Music   

Torsdag 8/6 100 nyanser av grönt 

All biljettinformationhittar du på vaven.se/kalender
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Följ oss!
www.vaven.se/nyhetsbrev

      programivaven 

      Program i Väven

Storgatan 46A, Umeå


