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Väven är ett hus för dig. Du som vill uppleva och du som vill lära dig mer. Du som vill upptäcka, du som vill 
läsa och du som vill göra. Du som är engagerad i en förening och använder Öppen scen eller du som ställer 
ut på Öppen vägg. Du som tar del av det Umeås kulturföreningar arrangerar hos oss. Väven är just det  - ett 
öppet gästspelshus där arrangörer, tillsammans med oss eller enskilt arrangerar musik, teater, konst, dans, 
föredrag, samtal, klubbkvällar, festival och mycket mycket mer.

I höst lanserar vi också c/o Väven – heldagsarrangemang där alla verksamheter på Väven går ihop under 
samma tema. Följ med när vi vrider och vänder på demokratibegreppet, firar Pridevecka och studerar Fran-
kensteins alla olika delar. 

Välkommen till Väven! 
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c/o Väven
Ett tema - hela huset. När du ser rubriken c/o Väven tillsammans med ett 
specifikt tema så innebär det att vi tillsammans gör en djupdykning i det 
temat, utforskar alla dess skrymslen och planerar för en hejdundrande heldag.

Fredrik Apollo Asplund med föreställningen ”Fröding dansade aldrig på bögklubb i Damaskus” den 23 september.

UmePride
23 september - 30 september
Det är alltid lika viktigt att stå upp för rätten att 
vara som du är, allas lika värde och att hylla den 
fantastiska kärleken. I en hel vecka, från den 23 
september till den 30 september fyller vi Väven 
med glädje, kärlek, skratt och en del allvar. 
Kom och var med, precis som du är.

vaven.se/umepride
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Frankenstein 200 år
6 oktober
För 200 år sedan skrevs Mary Shelleys odödliga roman 
om Frankenstein. Den 6 oktober gör vi vår egen hyll-
ning till författaren, historien och alla dess tolkningar. 
Kom och ta del av workshops, författarsamtal, visning 
av originalfilmen Frankenstein, härliga barnaktiviteter, 
greenscreen och mycket mer. 

vaven.se/frankenstein

Demokratin 
beror på oss!
Från 20-tal till 2000-tal.

11 november 
I år är det valår och den 11 november genomför vi ett 
program där vi hyllar demokratin och slår ett slag för 
det kommande 100-årsjubileet av den 
allmänna rösträtten.

vaven.se/demokrati

Temo Odumosu med Black Woman Body Politics på Kvinnohistoriskt museum den

11 november. Foto: Martindale

Visining av originalfilmen Frankenstein, Folkets Bio 6 oktober.
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Vatten
23 september kl 14.00 (35 min)

Sagorummet, plan 4
För barn från 5 år
Med Profilteatern
En berättelse om Havaa och hennes 
rädsla för vatten. En oro och att resa 
till andra sidan havet. Vi får följa 
med i en gripande och humoristisk 
saga om havsguden Ägir, Sillen och 
Musslan, men också om att plötsligt 
tvingas lämna allt som är kärt och 
välbekant bakom sig.
Gratisbiljetter i Vävens kulturrecep-
tion från ons 19/9.

Barn och unga på Väven
Varje år erbjuder Umeå kommuns kulturverksamhet olika programpunkter 
för barn och unga. Många är skolföreställningar men det finns även ett fler-
tal föreställningar som riktar sig direkt till allmänheten.
Här hittar du de programpunkter som du kan se i Väven under hösten.

Foto: Andreas Nilsson

Stjärnpojken
7 oktober kl 14.00 (ca 40 min)

Sagorummet, plan 4
För barn 3-6 år
Med medlemmar ur Kraja
Det här är berättelsen om ett barn 
som älskar att titta på stjärnorna 
och undrar hur de kan nås. En mörk 
och klar kväll ser han en stjärna falla 
och ger sig ut för att försöka hitta 
den. Musik- och berättarföreställ-
ning efter boken Stjärnpojken av 
Jennie Elevall. 
Gratisbiljetter i Vävens kulturrecep-
tion från ons 3/10.

Foto: LisaLove Bäckman 

Vinternäsa
14 oktober kl 14.00 (ca 35 min)

Sagorummet, plan 4
För barn från 4 år
Med Teater Soja
En varm dans- och teaterföreställ-
ning som utspelar sig i norrländsk 
vinterkyla. Efter en snöstorm har 
Lilja flytt från sitt ensligt belägna 
hus som förstörts, hon träffar då på 
Odd. En pjäs om två udda person-
ligheter som, trots sina olikheter, 
kan mötas. Gratisbiljetter i Vävens 
kulturreception från ons 10/10.

Foto: Fredrik Näslund/Freppo Media
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Alltid gratis
Barnkulturens programpunkter kan du alltid ta del av utan kostnad. Däremot 
kan utrymmet vara begränsat, så platsbiljetter brukar behövas. De hämtar 
du vanligtvis ut samma vecka som föreställningen äger rum.

Foto: LisaLove Bäckman 

Oknytts- 
förvaltningen
21 oktober kl 14.00 (ca 60 min)

Sagorummet, plan 4
För barn 3-6 år
Med Skuggteatern
En lekfull interaktiv föreställning. 
Barnen får tillsammans med aukto-
riserad inspektör från Oknyttsför-
valtningen göra grundlig besiktning 
av biblioteks lokaler efter närvaro av 
exempelvis småknytt, tomtar, troll.
Gratisbiljetter i Vävens kulturrecep-
tion från ons 17/10.

Bild: Frida Hammar

Älskade familj
11 november kl 14.00 (ca 40 min)

Sagorummet, plan 4
För barn 4-7 år
Med Ögonblicksteatern
I föreställningen Älskade familj ge-
staltas olika familjekonstellationer; 
en människa och fem hundar eller 
två mammor, två pappor och en 
skäggig brorsa eller en familj som 
enbart består av en person. Vad är 
egentligen en familj? Gratisbiljetter i 
Vävens kulturreception från ons 7/11.

Var är
mamma?
18 november kl 14.00 (ca 30 min)

Sagorummet, plan 4
För barn från 2 år
Med Dockteater Månstjärnan
En dag flyter ett stort ägg upp på 
stranden. Vad finns i ägget, undrar 
djuren? En pjäs för de allra minsta 
om identitet och vänskap. Att hitta 
en vän i ett nytt land är inte alltid 
så lätt, men rädslan för det okända 
kan övervinnas om man bara ser 
varandra. Gratisbiljetter i Vävens 
kulturreception från ons 14/11.

www.manstjarnan.se

Bild: Dockteater MånstjärnanBild: Frida Allberg
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Busiga händer
2 december kl 14.00 (ca 45 min)

Upplev multisal, plan 4
För barn 2½-6 år
Med Dockteater TIttut
Läggdags! Släcka lampan, trycka på lampknapparna...
av-på av-på... Busiga händer är en saga om att gå och 
lägga sig, en resa kantad av upptäckter och äventyr. 
En sinnrikt interaktiv helhetsupplevelse. Gratisbiljetter 
i Vävens kulturreception från ons 28/11.

Foto: Sigyn Stenqvist

Tappa bort
8 december kl 14.00 (ca 30 min)

Sagorummet, plan 4
För barn 2-5 år
Med Boulevardteatern
Vad kan man tappa bort? Och kanske hitta igen…Sin 
mamma eller pappa…en kompis…sin snutte…sig själv? 
Lekfullt och absurt, musikaliskt och poetiskt! Situa-
tionskomik för de allra minsta. Gratisbiljetter i Vävens 
kulturreception från ons 5/12.

Foto: Martin Skoog
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Högläsningsgodis 
och fika för familjer
Lördag 20 oktober
Kl 14.00-15.00
Sagorummet, plan 4
För barn 8-12 år
Vill du läsa högt för dina barn? Har ni svårt att hitta nya 
bra böcker? Nu drar vi igång en högläsningsklubb för 
familjer med barn mellan 8 och 12 år. Vi bjuder på fika, 
boktips och berättar mer om högläsningsklubben. För-
anmälan till sara.johansson@umea.se, senast 5 okt.

Kura gryning
Måndag 12 november 
Kl 10.00-10.45
Sagorummet, plan 4
För barn 6-12 år
Vecka 46 kommer det att läsas högt från samma böcker 
i hela Norden och Baltikum - från Grönland i väst till de 
baltiska länderna i öst. Måndagen den 12 november är 
den stora högläsningsdagen. Årets bok är Handbok för 
Superhjältar av Elias Våhlund och Agnes Våhlund.

Foto: Sara Johansson Bild: Agnes Våhlund 9



Sagor på 
arabiska
8 sep - 15 dec (varannan lördag) 
Kl 13.30-15.45
Sagorummet, plan 4
För barn 6-12 år
Sagor på arabiska för barn med 
arabiska som modersmål. Vi träffas 
varannan lördag och läser sagor, ri-
tar och fikar tillsammans. Alla hjälps 
åt att förbereda fikat.
Om du är intresserad, kontakta oss 
på telefon 073-5520310, 
070-6992520 eller 
eva.gouriye@umea.se

Återkommande
Många av våra barnarrangemang återkommer varje vecka och aktiviteterna 
är spridda över hela året. Som vanligt är allt helt gratis.

Foto: Anna Östman

Sångstund 
för barn
Fredagar från 24 aug 
Kl 15.00-15.30
Sagorummet, plan 4
För barn från 2 år
Kom till sagorummet och delta 
tillsammans med ditt barn!
Varje fredag kan ni lyssna och 
sjunga med i barnvisor under led-
ning av Jesper Salander.

Foto: Anders Magnusson

Sagoklubben
Fredagar 
Kl 10.00-10.30
Sagorummet, plan 4
För barn från 3 år
Välkommen att uppleva härliga 
bilderböcker och magiska sagor. 
Utöver våra vanliga sagostunder 
uppmärksammar vi det 
mångspråkiga Umeå genom 
tvåspråkiga sagostunder en gång i 
månaden, i samarbete med Kom-
petenscentrum för flerspråkighet.  
Välkommen!

Illustration: Surolle 1010



Bebisramsor
Torsdagar från 13 sep
Kl 13.30-13.50
Sagorummet, plan 4
För barn 6-12 mån

Foto: Åsa Adolfsson

Foto: Anna Sandström

Svenska med baby
Onsdagar 12 sep - 14 nov 
Kl 10.00-11.30 
Skapa formverkstad, plan 4
För barn 0-2 år

Foto: pxhere.com

Öppen formverkstad
Fredagar från 14 sep
Kl 13.00-15.00
Skapa formverkstad, plan 4
För barn i alla åldrar

Vill du träffa andra föräldrar och 
veta mer om olika kulturer? Då är 
svenska med baby något för dig.
At the weekly meetings you can 
meet other parents from different 
parts of the city and from different 
parts of the world. We talk about 
different themes, sing and do other 
things together with our children. 

Roliga ramsor och babybokprat för 
de minsta. Kom och ramsa med oss 
och lyssna på de bästa pekböcker-
na! Det är gratis och du behöver 
inte föranmäla dig.

Kom och skapa tillsammans med 
våra pedagoger i vår fantastiska 
formverkstad. Vi skapar och hittar 
på utifrån nya teman varje månad. 
Det kostar ingenting att vara med 
och du behöver inte anmäla dig i 
förväg. A lla åldrar är välkomna.

Ung fredag
Fredagar från 14 sep 
Kl 15.00-17.00
Upplev multisal, plan 4
För unga 13 år och uppåt

Ung fredag riktar sig till ungdomar 
13 år eller äldre. Det händer olika 
saker varje fredag, och det finns all-
tid fika! Ung fredag kan vara i olika 
lokaler i Väven. Gå till ungdomshör-
nan på plan 4, så blir du hänvisad till 
rätt ställe.

Foto: Christer Edeholt
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Höstlov ♥ böcker = läslov
Vecka 44 är det äntligen dags för höstlov – eller som vi säger på bibblan; 
läslov. Spana in alla roliga böcker och spännande saker som sker hos oss! 
Läslovet är fyllt med massor av skoj för barn i alla åldrar, stora som små! 
Under veckan blir det även fanzineverkstad och spelträffar.

Spök- 
verkstad
Tisdag 30 okt 
Kl 13.00-16.00
Skapa formverkstad, plan 4
För alla åldrar
För alla oss som älskar spöken. Vi 
skapar våra egna spöken och hittar 
på andra hemskheter. Drop in.

Slöjd- 
eftermiddag
Mån 29 okt, tor 1 nov
Kl 13.00-16.00
Skapa formverkstad, plan 4
För unga 10-18 år
Slöjdaren Karin Jangert lär dig 
grundläggande kunskaper i täljning. 
Inga förkunskaper behövs, material 
finns. Workshop, drop-in. 10-12 
personer åt gången.

Halloween 
på Hogwarts
Onsdag 31 okt 
Kl 13.00-16.00
Hela plan 4
För alla höstlovslediga
Kom till Harry Pottermys i höst-
mörkret. Skapande, frågesport, 
tävlingar, högläsning och annat kul 
för dig som önskar att du firade 
Halloween på Hogwarts. Kom gärna 
utklädd som din favoritkaraktär!

Foto: pxhere.com1212



Språkcafé 
Upplev Multisal, plan 4
Välkommen att umgås, lära känna nya människor och 
prata svenska i ett trevligt sammanhang på Umeå 
stadsbibliotek i Väven. På språkcaféet träffas nya och 
etablerade svenskar under lättsamma former. Kom och 
umgås, lär dig något nytt och fika. Tränar du svenska är 
det ett utmärkt tillfälle att öva med en svenskspråkig 
person. Du behöver inte anmäla dig i förväg, det är 
bara att komma. Alla är välkomna, både unga och äldre.

För information om dag och tid se minabibliotek.se/
språkcafé-i-väven

Prata, skratta och umgås
Böcker, tidsskrifter, film, spel, musik men också mycket mer. Kom till bibliote-
ket och diskutera en bok, träffa likasinnade över en stickning eller varför inte 
ta dig tid att lära känna nya människor. 

Foto: Kostikova Natalia, Bigstock

Onsdagar kl 18.30
Ordet, plan 3
För dig som tycker om att prata om böcker med andra 
läsare. Bibliotekarie Maria Forssén håller i tre öppna 
samtal under hösten. De valda böckerna finns alla i 
pocketupplagor. Läs boken innan och välkommen till 
samtalet.

26/9   Frankenstein av Mary Shelley
24/10 Stanna hos mig  av Ayobami Adebayo   
28/11 Sidonie och Nathalie av Sigrid Combüchen    

Tisdagar jämna veckor kl 18.00
Gör-det-själv, plan 2
Ta med ditt handarbete och fikakorgen, eller köp fika på 
något närliggande café. Även i höst erbjuder vi stick-
relaterade workshops vid ett par tillfällen i samarbete 
med ABF. Kontaktperson: maud.sandstrom@umea.se

Stickcafé startar den 4 september.

Öppna boksamtal 
på onsdagar

Stickcafé 
på tisdagar
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Jonas Hassen Khemiri
I samtal med Sara Meidell, 
kulturredaktör på VK
20 september kl. 18:00 
Vävenscenen, plan 1
Jonas Hassen Khemiris nya roman Pappaklausulen 
handlar om familjehemligheter och blodsband, 
om gatstenar och dinosaurier, om kärlek och svek. 
Och om utmaningen i att fortsätta vara familj, 
trots allt. En pappa återvänder till Sverige för att 
hälsa på familjen som han en gång övergav. Hans 
dotter är gravid med fel man, hans neurotiske son 
har fått egna barn och vill att pappan som nu är 
farfar ska ta hand om sig själv. Pappaklausulen 
måste omförhandlas. Men går det? Inte utan krig.

Jonas Hassen Khemiri är en av våra mest hyllade 
och lästa yngre författare. Romanerna Ett öga 
rött, Montecore, Jag ringer mina bröder och Allt 
jag inte minns har översatts till fler än tjugofem 
språk. Han har tilldelats många priser bland annat 
Augustpriset 2015 för årets bästa skönlitterära 
bok. Senast aktuell som manusförfattare med 
Gabriela Pichler till filmen Amatörer.

Författarsamtal

Foto: Martin Stenmark

En bok är så mycket mer än ord, meningar och punkter. Höstens författar-
samtal ger dig chansen att upptäcka fler sidor hos några av våra mest aktu-
ella författare och deras verk. Här hittar du ett urval av höstens besök. Biljet-
ter köps i Kulturreceptionen, plan 3, Väven eller via Tickster.com
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Foto: Peter Knutsson

Maria Aljochina
Riot Days

17 november kl 18.30
Vävenscenen, plan 1
Maria ”Masha” Aljochina var en av grundarna och 
medlemmarna av den ryska punkgruppen Pussy 
Riot.  2012 dömdes hon, vid 24 års ålder, till två års 
fängelse i Sibirien för en protestaktion i Frälsarka-
tedralen i Moskva.  Hon är aktivist, feminist, poet, 
musiker, skådespelare – och även författare. I Riot 
days som ges ut av Teg Publishing i svensk översätt-
ning av Linda Skugge berättar hon om deras aktio-
ner, rättegången, om rysk politik under Putin och 
om den svåra tiden i fängelset. På Vävenscenen 
samtalar Aljochina med Maria Söderberg, skribent 
som gjort många resor i östra Europa. Samtalet 
sker på engelska. 

I samarbete med Kvinnohistoriskt museum

5 december kl 18.30
Vävenscenen, plan 1
I nästan 50 år sedan romandebuten 1971 har 
journalisten och författaren Jan Guillou underhållit 
och ibland provocerat sina läsare. Jan Guillous stora 
projekt romansviten ”Det stora århundradet” är en 
berättelse om 1900-talet, mänsklighetens största, 
grymmaste och blodigaste århundrade. Hösten 
2018 kommer den åttonde delen i serien- De som 
dödar drömmar sover aldrig.

I boken är det 70-tal. Vänstervågen från 1968 ter 
sig närmast som en idyll jämfört med det krig som 
håller på att växa fram mellan Europas säkerhets-
tjänster och en alltmer splittrad vänsterrörelse. Det 
blir bokstavligen en fråga om liv eller död.

Jan Guillou
De som dödar drömmar 
sover aldrig

Foto: Albert Wiking / We have a dream
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18 september kl 18.30
Upplev Multisal, plan 4
Calle Hård, journalist, författare, Holmöbo och Indien-
farare kommer nu med sin femte roman, om religiös 
påverkan som bluff och fara. Vem var egentligen Jesus?
Läs mer på callehard.n.nu

Foto: Martin Skoog

Calle Hård
En kort promenad på vatten: Så lurade 
Jesus hela världen och sig själv

11 oktober kl 18.30
Upplev Multisal, plan 4
Ni gör det så bra, sa de. Hur orkar ni? undrade de. 
Jag hade aldrig klarat av det ni gör, påstod de. Och så 
skickade de med en styrkekram. Men vad har man för 
val när man får ett sjukt barn? Då handlar det inte om 
att orka eller att klara av. Det handlar om att göra det 
man måste, det man blir tillsagd av vården att göra. I 
februari 2013 fick vi vårt sjuka barn Svante. Då blev jag 
och min man sjukhusföräldrar. Svantes första år i livet 
var turbulenta och utmattande, men också fantastiskt 
lärorika. Lyssna till Katrin Hartelius Segerstedt när hon 
berättar om sin bok Lyckligt drabbade.

I samarbete med ABF 

Katrin Hartelius 
Segerstedt
 
Lyckligt drabbade. 
Att vara sjukhusförälder

Disa Åberg
 
Sicilia Amore
I samtal med Maria Westerlund

16 oktober kl 18.30
Upplev Multisal, plan 4
Disa Åberg har ett brokigt yrkesliv bakom sig bl a som 
platschef på Ving på Sicilien. I Umeå minns vi henne 
från 90-talet både som stadens kulturchef och di-
striktschef för SVT Västerbotten. Efter att ha drabbats 
av cancer kom skrivandet att bli väldigt viktigt. Nu är 
hon aktuell med sin andra roman Sicilia Amore - en 
autofiktiv spänningsroman om passion, mord och 
maffia.

Arrangemanget är en del av den italienska veckan

I samarbete med italienska föreningen i Umeå och 
Studieförbundet Vuxenskolan

Bergman bortom 
filmen
29 oktober kl 18.30
Vävenscenen, plan 1
En föreställning producerad av Dramaten, Kungliga 
Operan och Stiftelsen Ingmar Bergman. 
I år skulle Ingmar Bergman ha blivit 100 år. Under Berg-
manjubileet 2018 visas hans filmer på biografer över 
hela världen och inte minst runtom i Sverige. Bergmans 
konstnärskap var stort och genialt och uttrycktes inte 
bara genom filmerna. I föreställningen Bergman bort-
om filmen lyfter en Bergmanexpert, två skådespelare 
från Dramaten samt en cellist från Operan hans förhål-
lande också till teatern, musiken och litteraturen.
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UNITED STAGE ARTIST I SAMARBETE MED TEG PUBLISHING PRESENTERAR:

VÄVENSCENEN 15 DECEMBER
BILJETTER: TICKSTER.COM

MANUS: MATTIAS ALKBERG / REGI: LINDA WINCENT

EN FÖRESTÄLLNING AV OCH MED

MATTIAS ALKBERG



Tove Styrke 
Fredag 7 december, kl 20.00 
Vävenscenen, plan 1
Det behöver knappast nämnas att karriären 
pekar spikrakt uppåt, eller att hon turnerat 
med världsstjärnor som Lorde och Katy Perry. 
Det viktigaste av allt är ändå att hon är från 
Umeå och 7 december kommer hon hem!

Med det hyllade albumet Sway tar hon över 
Vävenscenen för en konsert som sent ska 
glömmas. Missa inte det.

Förköp i Vävens kulturreception och på 
Tickster.com
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Tove Styrke 
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Fredrik Wågberg
23 september kl 14.00
Ordet, plan 3
Genom poesin vill jag undersöka mina föreställ-
ningar om vad det innebär att vara människa och 
skärskåda detta in i det absurda. 
Fredrik Wågberg är lärarstudent på Umeå universi-
tet och boende i Örnsköldsvik.

Poesi på Väven
Välkommen till höstens poesisöndagar. Möt lokala poeter, lär känna den sy-
riske poeten Malkon Malkon eller varför inte framträda själv på Dina Ord!

Foto: Andreas Nilsson

7 oktober kl 14.00
Ordet, plan 3
Anders Bodin läser och berättar om Birger Norman, 
Nicke Sjödin med flera och ur sin egen bok ”dagens 
sanning”. Ångermanländskan är ett kulturarv vi måste 
värna om, så att inte målet dör ut, säger Anders Bodin
Jag förknippar den med ärlighet, arbetsheder, snällhet 
och en härlig, respektfull humor, ofta lite tragikomisk. 

Foto: LisaLove Bäckman 

14 oktober kl 14.00 
Ordet, plan 3
Vokaler och konsonanter som blivit till ord som 
blivit meningar som blivit till stycken som blivit till 
dikter. Långa och korta. Rakt upp och ner. Naket 
och direkt. 

Foto: Fredrik Näslund/Freppo Media

Anders Bodin

Madelene Edlund
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Dina ord!
30 oktober kl 18.00
Öppna Foajén, plan 1
En kväll för och med ord i alla deras former och uttryck 
för alla i alla åldrar. Det som framförs på scen skall vara 
skrivet av den/de som står på scen och det får vara max 
5 minuter långt. För anmälan och mer info, kontakta 
Madelene Edlund, kulturkonsulent: madelene.edlund@
umea.se. Samarrangeras av Kultur för seniorer och 
Umeå stadsbibliotek

Bild: Frida Hammar

Arabisk poesi och musik
28 oktober kl 15.00
Vävenscenen, plan 1

Kurt Levlin
4 november kl 14.00 
Ordet, plan 3
Kurt Levlin är en finlandssvensk författare uppvuxen 
i Nykarleby, Österbotten men numera bosatt i Umeå. 
Kurt Levlin skriver för vuxna och ungdomar och har gett 
ut både romaner, noveller och lyrik. Hans senaste bok, 
ungdomsboken ”Dröm 19” kom ut våren 2018.

Bild: Skuggteatern

Malkon Malkon
Malkon Malkon, poet och journalist, emigrerade från 
Syrien 2014. Idag arbetar han som studie- och kultur-
handledare på Studiefrämjandet i Eskilstuna, bland 
annat med kulturen som väg till integration och bro-
byggare mellan människor. Kriget i Syrien förändrade 
hans poetiska uttryck. Innan kriget var det miljön och 
människors sökande efter ett bättre liv som inspirerade 
honom. Idag är det beskrivandet av vad som händer 
med människor under denna svåra tid – deras smärta 
och lidande, liv, nostalgi, alienering, deras drömmar. 
På arabiska och svenska.

Orientaliska strängar
Orientaliska strängar består av två syriska musiker 
från Sandviken med smittande intresse för orientalisk 
musik, folkmusik och klassisk musik. De har deltagit i 
många internationella kulturevenemang.

Brusk Dibo spelar saz, sazbush och buzuk samt un-
dervisar i saz på kulturskolan i Sandviken. Khaldoun 
Jawish spelar både ud (luta) och gitarr och är specia-
list på orientalisk musik och flamencomusik.
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Kultur för seniorer
Med arrangemang för alla seniorer i hela kommunen, arbetar vi för ett livs-
långt lärande genom det egna uttrycket, kulturella möten och upplevelser. 
För fullständigt program  och information om det som sker utanför Väven se 
www.umea.se/senior.

Foto: Andreas Nilsson

Mina ungar 
- dagbok från en byskola
6 november kl 14.00 
Vävenscenen, plan 1
En föreställning med ord, toner och måleri baserad på Berta Hanssons dagboksanteckningar 
och bilder med högläsning av Marianne Folkedotter och Richard N Jokelas klangrika basspel.

Efter folkskoleseminariet i Umeå kom Berta Hansson 1935 som nyutexaminerad lärare till 
Fredrika kyrkby i Västerbotten där hon arbetade fram till världskrigets slut. Bertas liv i Fredrika 
kretsade kring barnen som hon ägnade stor omsorg, och som hon kärleksfullt berättade om i 
sina dagboksanteckningar och gestaltade i sitt måleri. Ett måleri som efter ett oväntat besök en 
vinterkväll skulle ta fart och leda till en ny karriär som konstnär.

Kostnadsfria biljetter finns att hämta i Kulturreceptionen, plan 3, Väven
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Skriv dina minnen 
5 september och 11 december kl 10.00
Upplev Multisal, plan 4
Varje människa bär på en unik historia. Det är lätt att 
minnen och berättelser som idag känns levande så 
småningom faller i glömska - om ingen skriver ner dem. 
Livsberättelsen blir ett ovärderligt minnesdokument 
som kan föras vidare till släktingar, barn och barnbarn. 
Den är också en del av ett större sammanhang, ett vik-
tigt kulturarv att bevara. Inte minst är det en personlig 
resa att minnas sitt liv. Kom med på en föreläsning och 
workshop där skrivpedagogen Mina Widding ger dig 
verktyg för att skriva om ditt liv!

Fri entré / Ingen föranmälan krävs

26 september kl 13.00
Upplev Multisal, plan 4
Träffa nya bekanta på ett lättsamt sätt!  Kom till Kultur 
för seniorers speeddejting på Väven. Du börjar med 
att mingla lite och funderar över intressen och slår dig 
sedan ner runt ett bord med likasinnade.  Kanske hittar 
du någon att göra sällskap med på bio, fotbollsmatch, 
teater eller på den där sköna promenaden. Vi bjuder på 
fika. Ta mod till dig och kom!

Fri entré / Ingen föranmälan krävs

25 september och 16 oktober kl 14.00 
Konstförrådet, plan 3
Konst har ofta använts för att uttrycka åsikter om det 
samhälle vi lever i. Ibland direkt uttalat och ibland mer 
subtilt. Vi kommer utifrån exempel i konstförrådet och 
utställda verk i Väven att samtala om hur konsten har 
använts, och kan användas, för att på olika sätt kom-
mentera, hylla eller kritisera samhället. Välkommen till 
oss för en intressant eftermiddag med visning, samtal 
och en kopp kaffe.

Anmälan till konstpedagog Åsa Adolfsson asa.adolfs-
son@umea.se. Ange namn och kontaktuppgifter, samt 
vilket datum ni önskar delta.
Fri entré.

Husmodersföreningen, 
hemsyster och 
hemtjänsten
3 oktober kl 14.00
Kvinnohistoriskt museum, plan 4
Ett kapitel ur Umeås kvinnohistoria. En föreläsning med 
idéhistoriker Kerstin Thörn.

Fri entré / Ingen föranmälan krävs

Julcafé

Speeddejting för 
65-plussare

Konstens politiska
möjligheter

9 december kl 14.00
Öppna Foajén, plan 1
En musikalisk upplevelse i adventstid. Fri entré.
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Kalendarium
Lördag 1/9 Vernissage: I go; but remember, I shall be with you on your wedding-night

Onsdag 5/9 Skriv dina minnen

Söndag 16/9 Öppen scen: Umeå socialdansförening

Tisdag 18/9 Calle Hård: En kort promenad på vatten

Torsdag 20/9 Jonas Hassen Khemiri - Pappaklausulen

Söndag 23/9 Poesi: Fredrik Wågberg

Söndag 23/9 Öppen scen: Tango Norteño

Söndag 23/9 Vatten, med Profilteatern

Tisdag 25/9 Konstens politiska möjligheter

Onsdag 26/9 Speeddejting för 65-plussare

Torsdag 27/9 Performance med These Heavy Clouds / Sabina Wärme

Lördag 29/9 UmePride c/o Väven

Söndag 30/9 Öppen scen: Tre tenorer

Tisdag 2/10 Öppen scen: Umeå Musikskola

Tisdag 2/10 Episod

Onsdag 3/10 Husmodersföreningen, hemsystern och hemtjänsten

Lördag 6/10 Frankenstein 200 år c/o Väven

Söndag 7/10 Stjärnpojken, med medlemmar ur Kraja

Söndag 7/10 Poesi: Anders Bodin

Torsdag 11/10 Doktorandföreläsningar på Kvinnohistoriskt museum!

Torsdag 11/10 Katrin Hartelius Segerstedt - Lyckligt drabbade. Att vara sjukhsförälder

Söndag 14/10 Vinternäsa, med Teater Soja

Söndag 14/10 Öppen scen: Come Sing With Us!

Söndag 14/10 Poesi: Madelene Edlund

Tisdag 16/10 Konstens politiska möjligheter

Tisdag 16/10 Disa Åberg - Sicilia Amore

Tisdag 16/10 Leif

Lördag 20/10 Smaka på Väven

Lördag 20/10 Högläsningsgodis och fika för familjer

Söndag 21/10 Oknyttsförvaltningen, med Skuggteatern

Söndag 21/10 Öppen scen: Voices of Joy

Tisdag 23/10 Öppen scen: Ruths orkester

Onsdag 24/10 Några av oss

Lördag 27/10 Vernissage: Grethe
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Med reservation för ändringar. Fullständigt kalendarium finns på www.vaven.se

Söndag 28/10 Öppen scen: The Stale Parade

Söndag 28/10 Arabisk poesi och musik, med Malkon Malkon och Orientaliska strängar

Måndag 29/10 Slöjdeftermiddag

Måndag 29/10 Bergman bortom filmen

Tisdag 30/10 Spökverkstad

Tisdag 30/10 Öppen scen: Dina ord! (Spoken word & poesi)

Ons 31/10 Halloween på Hogwarts

Tor 1/11 Slöjdeftermiddag

Söndag 4/11 Poesi: Kurt Levlin

Tisdag 6/11 Mina ungar - dagbok från en byskola

Tisdag 6/11 Öppen scen: Umeå Musikskola

Onsdag 9/11 Polarfararna

Söndag 11/11 Demokratin beror på oss! c/o Väven

Söndag 11/11 Black Woman Body Politics

Söndag 11/11 Älskade familj, med Ögonblicksteatern

Måndag 12/11 Kura gryning

Lördag 17/11 Maria Aljochina - Riot Days

Söndag 18/11 Var är mamma? med Dockteater Månstjärnan

Tisdag 20/11 Öppen scen: Staffan Öberg Nonet

Söndag 25/11 Öppen scen: Septemberkören

Tisdag 27/11 UEFF - Umeå Europeiska Filmfestival (27/11-2/12)

Söndag 2/12 Busiga händer, med Dockteater Tittut

Tisdag 4/12 Öppen scen: Umeå Musikskola

Onsdag 5/12 Jan Guillou - De som dödar drömmar sover aldrig

Fredag 7/12 Tove Styrke

Söndag 8/12 Tappa bort, med Boulevardteatern

Måndag 9/12 Julcafé

Tisdag 11/12 Skriv dina minnen

Tisdag 11/12 Öppen scen: Umeå socialdansförening

Tisdag 11/12 Stjärnenätter

Lördag 15/12 Mattias Alkberg - Alla är sämst

Söndag 16/12 Öppen scen: Tedans med Umeå folkmusikförening
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K.A.O.S.
Välkommen till K.A.O.S. En utställning om tiden i Europa efter franska revolutionen 
1789 fram till första världskriget 1914. Vi gör nedslag i 140 år av motstånd, i kvinnors 
outtröttliga strävan för medborgarskap – för rätten att ses som människa.

16 juni 2018 - 28 april 2019

KVINNOR, AKTIVISM
OCH ORGANISERING AV SAMHÄLLEN 1789-1914

Illustration: Elisabeth Widmark
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Program på Kvinnohistoriskt museum
Performance med These Heavy Clouds /
Sabina Wärme
Torsdag 27 september kl 18.00-19.30
Lesbiskhet, känslor, queerklubb, kärlek, glitter, dröm 
vs verklighet. Vi smygstartar Umeå Pride med These 
Heavy Clouds, en hybrid mellan konsert, föreställning 
och liveperformance. Sabina Wärme var tidigare med-
lem i elektronikaduon Systraskap men har nu solopro-
jektet These Heavy Clouds.
Arrangörer: Kvinnohistoriskt museum 
och Umeå kulturförening Humlan

 

Doktorandföreläsningar 
på Kvinnohistoriskt museum!
Torsdag 11 oktober kl 18.00-19.30
Kvinnohistoriskt museum och Umeå Centrum för 
Genusstudier fortsätter succén med att presentera 
rykande färsk forskning från Genusforskarskolans 
doktorander.
Arrangörer: Kvinnohistoriskt museum i samarbete med 
Umeå Centrum för Genusstudier

Black Woman Body Politics
Söndag 11 november
Hur har kvinnor med afrikansk bakgrund historiskt blivit 
skildrade i europeisk konst och visuell kultur? Temi Odu-
mosu, doktor i konsthistoria och verksam vid institu-
tionen för Konst, kultur och kommunikation vid Malmö 
Högskola, berättar om de idéer från det förflutna som 
lever kvar idag. Vad kan vara framtiden för svarta 
kvinnors representation och för att dekolonisera våra 
relationer till bilder i vardagen? 

Föredraget hålls på engelska  
Arrangörer: Kvinnohistoriskt museum  
och Umeå StadsbibliotekFoto: Louise Haywood

Pressbild

Du hittar alla program på www.kvinnohistoriskt.se eller 
Facebook: Kvinnohistoriskt museum
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I go; but remember, I 
shall be with you on 
your wedding-night.*

1 september – 7 oktober
Vernissage lördag den 1 september, klockan 13.00
Lunchvisningar torsdagar klockan 12.30-12.45

Foto: Mia Rogersdotter

*sid. 193 Frankenstein; or, the Modern Prometheus, 
Mary Shelley 1818

Konstnärsgruppen Verkligheten
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Umeå konsthall
Utställningsprogram hösten 2018
Utställningarna i Umeå konsthall på Väven aktiveras genom konstnärs-
samtal, föreläsningar och workshops. Aktuell information och fullständigt 
program för verksamheten i Umeå finns på vår hemsida: www.umea.se/konst 

©AnnaKristensen/Bildupphovsrätt(2018)

Grethe
27 oktober 2018 – 13 januari 2019
Vernissage lördag den 27 oktober, klockan 13.00 
Lunchvisningar torsdagar klockan 12.30-12.45

Anna Kristensen
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Visningar och pedagogisk verksamhet
Umeå konsthall erbjuder förbokade 
gruppvisningar, samtal och workshops 
kring konst. Här kan du se visnings-
programmet för hösten 2018. Det går 
också bra att komma med egna för-
slag och önskemål. Vi har vid sidan av 
utställningshallen tillgång till salar för 
workshops, samtal och föreläsningar.

För frågor och bokning, kontakta vår konstpedagog 
Åsa Adolfsson via mejl: asa.adolfsson@umea.se eller 
telefon: 090-16 53 74.

AKTUELL UTSTÄLLNNG 
I UMEÅ KONSTHALL
-Visning av pågående utställning
Datum och tid: Finns tillgängligt vardagar under perio-
den 10 september – 7 december
Längd: 20-40 minuter
Antal platser: 6-20 personer
Lokal: Umeå konsthall, plan 3 Väven
 
KONSTEN I VÄVEN
-Visning av konstverken i Väven
Datum och tid: Finns tillgängligt vardagar under perio-
den 3 september – 7 december
Längd: 45-60 minuter
Antal platser: 6-20 personer
Lokal: Mötesplats Kulturreceptionen, plan 3 i Väven

VAD ÄR KONST?
-Konstvisning och samtal
Vi träffas i Umeå kommuns konstförråd för att prata om 
en stor fråga med många svar: VAD ÄR KONST? Med 
hjälp av konsthistorien och exempel från samtids-
konsten undersöker vi vad konst kan vara och vad den 
kan fylla för funktioner i vårt samhälle.
Datum och tid: Finns tillgängligt vardagar under perio-
den 3 september – 7 december
Längd: 60 minuter
Antal platser: 6-20 personer
Lokal: Mötesplats Kulturreceptionen, plan 3 i Väven
 
KONSTENS POLITISKA MÖJLIGHETER
-Konstvisning och samtal
Konst har ofta använts för att uttrycka åsikter om det 
samhälle vi lever i. Ibland direkt uttalat och ibland mer 
subtilt. Vi kommer utifrån exempel i konstförrådet och 
utställda verk i Väven att samtala om hur konsten har 
använts, och kan användas, för att på olika sätt kom-
mentera, hylla eller kritisera samhället.
Datum och tid: Finns tillgängligt vardagar under perio-
den 3 september – 7 december
Längd: 60 minuter
Antal platser: 6-20 personer
Lokal: Mötesplats Kulturreceptionen, plan 3 i Väven

Norr- och Västerbottens
Fanzinesamling 
8 juni – 4 november
Under sommaren och hösten inleder Konstfrämjandet 
Västerbotten, Umeå Stadsbibliotek och Umeå konsthall 
ett samarbete för att lyfta Fanzinekulturen i Norr- och 
Västerbotten. Visas utanför Umeå konsthall, plan 3 i 
Väven.

Foto: Andréas Bäckström
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– EN DEL AV RIKSTEATERN

BILJETTER: Biljettcentrum.com, 090-13 30 80, 
0771-47 70 70 & Kulturreceptionen/Väven
För mer info: umeateaterforening.se
 

9 NOVEMBER 

POLARFARARNA
Humoristiskt katastrofdrama   
i ödsligt islandskap.

24 OKTOBER 

NÅGRA AV OSS
Den sanna historien om några  
tonårspojkar som utropar en republik  
i koncentrationslägret Theresienstad  
och ger ut en tidning (83 nummer!).

HUMOR, DRAMA OCH 
SANNA BERÄTTELSER

16 OKTOBER 

LEIF
Berättelsen om Leif Andrée   
– en historia om klass, punk, alkohol,  
teater, våld, politik och kärlek.

2 OKTOBER 

EPISOD
»Lars Noréns husvisning ringar    
in livet som det är« EXPRESSEN

 

PÅ 
VÄVEN-
SCENEN 
I HÖST



Öppen vägg
Öppen vägg är ett utställningskoncept i Väven där icke yrkesverksamma 
konstnärer och fotografer kan ställa ut sina verk. Utställningarna byts ut 
kontinuerligt och följer i stort sett Umeå stadsbiblioteks öppettider. 
Mer information om aktuella utställningar ser du på vaven.se/utstallningar.

Foto: Lena Lee

Lena Lee
28 nov – 16 dec

Fotoutställning
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Utställningar på Öppen vägg hösten 2018
Barnböcker
I samarbete med Umeå stadsbiblioteks 
leksaksutställning
30/6 – 21/8

Svamp - mer än du tror 
Föreningen Björksoppen
29/8 - 23/9

Genom eld och vatten 
Eva Hedkvist och Monika Rudehäll
26/9 – 14/10

Hantverksutställning i garn och tyg 
Karin Brännström
17/10 – 4/11

Papperskonst 
Mihiri Ekanayake
7 – 25/11

Fotoutställning 
Lena Lee
28/11 – 16/12

Upplevelse av Västerbotten 
Karin Thunfors
18/8 - 2/9

#stoltsverigefinne 
I samarbete med Sverigefinska 
ungdomsförbundet
5 - 23/9

Djur och natur i Mjölebygden 
Robin Norrman 
26/9 – 14/10

Mattutställning 
Karin Wahlqvist
17/10 – 4/11

Håll utkik på webben
7 – 25/11

Håll utkik på webben
28/11 – 16/12

Mer information om aktuella utställningar 
och var i Väven de är placerade hittar du 
på vaven.se/utstallningar.
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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 eller på annat 
sätt vill visa upp sin verksamhet. Arrangemanget ska rikta sig till allmänhet-
en och ha fri entré. Du bokar scenen och får låna vårt PA, men i övrigt står 
du själv för tekniken.

Grande Gizmo från Musikforum (Folkuniversitetet) på Öppen scen september 2017. Foto: Malin Grönborg.
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Arrangemang på Öppen scen hösten 2018

September
Söndag 16/9 Umeå socialdansförening
Söndag 23/9 Tango Norteño  OBS! kl 13.00
Söndag 30/9 Tre tenorer

Oktober
Tisdag 2/10 Umeå Musikskola 
Söndag 14/10 Come Sing With Us!
Söndag 21/10 Voices of Joy
Tisdag 23/10 Ruths orkester
Söndag 28/10 The Stale Parade
Tisdag 30/10 Dina ord! (Spoken word & poesi)

November
Tisdag 6/11 Umeå Musikskola 
Tisdag 20/11 Staffan Öberg Nonet
Söndag 25/11 Septemberkören

December
Tisdag 4/12 Umeå Musikskola 
Tisdag 11/12 Umeå socialdansförening
Söndag 16/12 Tedans med Umeå folkmusikförening

Med reservation för ändringar.

Tisdagar kl 18.00 och söndagar kl 14.00, om inget annat anges. Mer infor-
mation om aktuella arrangemang ser du på vaven.se/kalender.

Foto: Anders Magnusson

Kommunhörnan
Kommunhörnan i Väven är en informations- och mö-
tesplats för föreningar, studieförbund och kommunala 
verksamheter i Umeå. Här kan du visa upp en verksam-
het och möta besökare, helt utan kostnad. Informatio-
nen ska vara politiskt och religiöst neutral. Läs mer på 
vaven.se/lokaler, eller kontakta Vävens kulturreception: 
info.vaven@umea.se, 090-16 33 10.

Exempel på aktiviteter:
Informationsmöten
Utställningar
Föreningsaktiviteter
Samhällsplanering

Höstens bokningar (vid programmets tryckning):
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FILM-
FESTIVAL
27/11–2/12

UEFF.SE

Folkets Bio Umeå
folketsbioumea.se

Filmer som roar, 
oroar och ger nya 
perspektiv
Den ideella föreningen Folkets Bio Umeå har drivit  
biografverksamhet i Umeå sedan 1973. Vi visar dagligen 
film från världens alla hörn med nya premiärer varje 
vecka, filmserier och evenemang. Biografen ligger på 
plan 4 i kulturhuset Väven med två biografsalonger.

Några av höstens serier och evenemang:

Filmserie: Cinemateket hösten 2018

Filmserie: Ny finsk film hösten 2018

BioVino torsdagar: middag + bio med Gotthards krog

Bebisbio - för vuxna! 

Höstlovsbio för barn och unga

23 sep: Ensamma i rymden, premiärkalas med regissörsbesök

6 okt: Frankenstein 200 år, visning av klassikern från 1931

27 nov – 2 dec: Umeå Europeiska Filmfestival



Smaka På Väven
Lördag 20 oktober 12.00-16.00

Gotthards Krog, DUÅ, Kulturbageriet och
Två Fiskare- Fiskbutik & Deli fyller Torget

till brädden med mat och dryck.

Smakkupongerna köper du i baren hos 
Gotthards Krog, på Torget och på Kulturbageriet



11 DEC - Umeå, Vävenscenen 
Biljetter: Stellaevent.se
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Följ oss!
Vävens nyhetsbrev får du en gång 
varje månad, med tips om kommande 
evenemang och trevliga erbjudanden. 
Du hittar oss också på sociala medier, 
där du kan följa, dela och diskutera 
arrangemangen hos oss.

www.vaven.se/nyhetsbrev 
Instagram:  programiväven
Facebook:  Program i Väven

Vi finns också på Tripadvisor

11 DEC - Umeå, Vävenscenen 
Biljetter: Stellaevent.se
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www.vaven.se
www.umea.se/kultur


