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STRONGHEART
Strongheart är namnet på ett Umeå-baserat
rockband som blandar det bästa från sleezerockgenren och klassisk rock’n’roll på bästa Guns’n
Roses manér med en karismatisk och stark
sångerska, Jessica Nordström, i fronten. Fans av
Joan Jett, Mötley Crüe lär inte bli besvikna när
ett av Umeås hårdast rockande aktörer avslutar
artistkavalkaden på Rådhusscenen.

Bandet har spelat aktivt i flera år och kommer
inom kort att släppa sin debutskiva. De har hunnit med att gästa bland annat Rock Out Wild,
Harry B James och Konstens Natt i Vasa och vi
har sett dem på Renmarkstorget under Umeå
Kulturnatta, men nu är det alltså dags att inta
Rådhustorget.
Rådhustorget, Rådhusscenen, 24.00

BJÄRAN

En av Sveriges mest intressanta folkmusikgrupper i dag heter Bjäran, ett band som spelar
tung och melankolisk folkmusik med rötterna i
Västernorrland. Bandet vann kategorin ”Årets
Nykomling” på Folk- och Världsmusikgalan 2014
och var även utsedda årets unga folkmusikband
år 2012. De släppte nyligen debutalbumet
”Ack ve” och nu är de aktuella för Kulturnatta.
Gruppen är lovordad för sina framträdanden där
snirkliga melodier, tunga riff och ett fantastiskt
samspel är kännemärken.
Magdalena Eriksson, fiol
Peter Bonde, gitarr och mandola
Christian Cuadra, saxofon
Mattias Mårtensson, slagverk
 Vänortsparken, Urkultscenen, 16.00

MIKAEL WIEHE
Mikael Wiehe är en artist som nog inte behöver
en omfattande presentation, men om honom
finns så mycket att berätta att det kan fylla böcker.
Protestsångaren Mikael Wiehe har under decennier gjort avtryck med sin musik och sina texter för
generationer. Han har framträtt solo, med Hoola
Bandoola band, med Björn Afzelius och i många
andra konstellationer. Hans starka och ibland
kontroversiella åsikter har fått stor uppmärksamhet och hans musik har ständigt varit såväl aktuell
som tidlös med låtar som ”Flickan och Kråkan”,
”En Sång Till Modet” och ”Det här är ditt land”
bara för att nämna några ur hans låtskatt.

Mikael är även känd för sitt arbete för mänskliga
rättigheter, mot rasism och fascism med mera
och hans konserter brukar kännetecknas av en
deltagande och närvarande publik.
Mikael spelar oerhört frekvent och gör ofta
bortåt 100 spelningar om året. 2005 gästade
Mikael Wiehe första upplagan av Umeå Kulturnatta som första inbjudna större externa
gästartist. Nu firar Umeå Kulturnatta 10 år och
har äran att välkomna Mikael Wiehe tillbaks
till Umeå.
 Rådhustorget, Rådhusscenen, 16.45

BLOCK 44 OCH JESSE P
Senast dessa Umeåveteraner stod på en
scen tillsammans var på den allra första
upplagan av Kulturnatta i Umeå (2004).
Nu, 10 år senare, teamar man ihop sig på
samma scen inför hemmapubliken!
Efter samarbetet med youtubesuccé
”Apan i buren” som spelades in i Rom i
vintras, har nu framgångskollaborationen
tagit ny form. Nu återvänder man till
Umeå för en gemensam spelning på stora
scenen under Kulturnatta.
Block 44 har gjort comeback, och
det med besked efter en kritikerrosad

direktsänd spelning i P3 i mars. Det nya
albumet ”Kamouflage” släpps den sista
maj och turné väntas i höst.
Innan Kulturnattaspelningen uppträder
Block 44 på Berns salonger i Stockholm
den 22 maj, på premiären av välgörenhetsgalan ”Ordet är fritt” (ett event som
bl a inkluderar Miss Li, Eva Dahlgren,
Caroline af Ugglas, Mikael Wiehe, Louise
Hoffsten m fl.), något som nog tyder på
att bröderna Öberg är tillbaka för att
stanna.

Efter att ha turnerat Finland med en
av Skandinaviens största rapstjärnor
Redrama, och även släppt singlar på engelska, är nu Jesse P skivaktuell med den
ack så efterlängtade svenskburna EP’n
”Ambitioner” som släpps i maj. Under
Kulturnatta 2012 spelade Jesse P inför ett
fullt Rådhustorg, och hoppas nu på en
ännu större folkfest under årets upplaga.
Ös, svett och tunga basgångar utlovas
från artisterna.
 Rådhustorget, Rådhusscenen, 18.00
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TRIO MALMSTEN
Kulturnatta gästas av en spännande familjetrio från sydvästra
spetsen av Norge (närmare bestämt ön Stord) som kallar sig Trio
Malmsten. De kommer bjuda på en särskilt ihopsatt repertoar av
duetter, solon och triomusik.
Från renässanssånger, via latinamerikansk gitarrmusik , romantiska fiol och gitarrduetter, till trestämda visor och folktoner.
Bland kompositörerna kan nämnas: John Dowland, Antonio
Lauro, Heitor Villa - Lobos, John Duarte, Astor Piazzolla, nordiska
visor och folktoner, bl a av Maria Malmsten med arrangemang av
Einar Steinkopf.
Einar Steinkopf undervisar i gitarr och musik vid Stord Videregående Skole och är gitarrist och musikpedagog vid Griegakademiet i Bergen. Han är även medlem av Stord Gitartrio. Maria
Malmsten är uppväxt i Jämtland men har bott i Norge sedan
80-talet. Hon arbetar som frilandssångerska, kördirigent, sångpedagog och producent i Hordaland, Rogaland och i Sverige. Hon
har även en bred erfarenhet av kammarmusik, folkmusik och
visor men även drama och konst.
Tiril Eirunn Einarsdottir är yngst i sällskape (född -97) och är
violinist sedan 5 års ålder. Hon spelar i Sunnhordland kammarorkester och är ofta solist i kammarmusiksammanhang. Utöver
det dansar hon även modern balett och spelar teater. I Norges
prestigefyllda ”Ungdommens Kulturmønstring” har hon gått till
final två gånger.
Trion framträder på Idunteatern, Umeå Folkets Hus
Medverkande:
Tiril Eirunn Einarsdotter, fiol
Maria Malmsten, mezzosopran
Einar Steinkopf, gitarr

HOFFMAESTRO
Till Kulturnattas 10-års jubileum presenterar vi inga mindre än
Hoffmaestro, bandet som förenar soul, ska, soul, country, hip
hop, folkrock, reaggae och punk och som är kända som en av
landets absolut bästa live-akter idag. Förra året gästade dom
Umeå och Brännbollsyran, i år ser ni dem på Rådhustorget under
Kulturnattakvällen.
Bandet i sig behöver nog ingen närmare presentation än så och
dom flesta har nog vare sig dom vet eller inte hört hiten ”Highway
Man” och låtar som ”Seize The Day”. En stor del av Hoffmaestros

 Umeå Folkets Hus, Idunteatern, 21.00
styrka är just deras live-framträdanden då de aldrig misslyckas att
få med sig publiken.
Umeå Kulturnatta presenterar tillsammans med våra Jubileumssponsorer Norrporten och UPAB: Hoffmaestro, en produktion från
United Stage.
Läs mer: www.hoffmaestro.se
 Rådhustorget, Rådhusscenen, 22.00

MONA ERSARE

Mona Ersare är en singer/songwriter med rötter i den svenska
visan och de djupa skogarna.
Hennes musik är fylld av vackra melodier och omsorgsfullt snidade texter. Mona jobbar även som berättare och turnerar just nu
med ”X Den hårda kärnan X - min berättelse om Umeås hardcorerörelse”. I denna berättarföreställning sjunger hon vistolkningar
av hardcorelåtar. En del av dem kommer att dyka upp under kvällens konsert. Kom och lyssna till den softaste, mest finstämda
versionen av ”Pump the brakes” som någonsin gjorts!
 Järnvägstunneln, Spotting Umeå, 19.00

COURAGE TO DREAM
Under Kulturnatta samlar fotokonstnärerna Victoria Söderström
och LisaLove Bäckman ett par av sina respektive fotografiska verk
i utställningen “Courage to dream”. Besökarna uppmanas att ta
på dig dina nyfikna glasögon, ett öppet sinne och komma och
njuta av fina bilder i Folkets Hus.
 Umeå Folkets Hus, entréfoajén,10.00-20.00
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16.45-17.15 Mikael Wiehe
Protestsångaren Mikael Wiehe har
under decennier gjort avtryck med
sin musik och sina texter för generationer med låtar som ”Flickan och
Kråkan”, ”En Sång Till Modet” och
”Det här är ditt land”. Mikael är även
känd för sitt arbete för mänskliga
rättigheter, mot rasism och fascism
med mera och hans konserter brukar
kännetecknas av en deltagande och
närvarande publik.
Arr: Umeå Kulturnatta i samarbete
med Norrporten och UPAB. Produktionen presenteras av United Stage.
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00.00-00.30 StrongHeart
Umeåbaserat rockband som
blandar det bästa från sleezerockgenren och klassisk rock’n’roll på
bästa Guns’n’Roses-manér med en
karismatisk och stark sångerska i
fronten. Bandet har spelat aktivt
i flera år och kommer 2014 att
släppa debutplattan. De har hunnit
med att gästa bland annat Rock Out
Wild, Harry B James och Konstens
Natt i Vasa och vi har sett dem på
Renmarkstorget under Umeå Kulturnatta, men nu är det alltså dags att
inta Rådhustorget.
Arr: Umeå Kulturnatta i samarbete
med Nordströms El och Kulturens
Bildningsverksamhet
00.45-01.00 Kulturnatta 10 år –
avslutningsshow
Se Dansscenen 00.45 för programinfo.

17

Programinnehåll

KULTURNATTA 24 MAJ
Allt som ingår i Kulturnattas program är FRITT för besökaren att uppleva/ta del av. Vissa arrangemang
(i serveringsmiljö) kräver 18 års åldersgräns vilket är upp till varje arrangör och inget Kulturnatta kan råda
över. Kolla upp ditt favoritarrangemang på förhand så är du säker. Varje arrangör svarar för sitt eget programutbud. Kulturnatta tar inget ansvar för ev. ändringar hos respektive arrangör.

Nyheter, programändringar och uppdateringar hittar ni på

www.kulturnatta.com

18.00-19.00 Block 44 & Jesse P
med Big Sisters Unity
Senast dessa Umeåveteraner stod
på en scen tillsammans var på den
allra första upplagan av Kulturnatta
i Umeå (2005). Nu, på 10årsjubiléet, teamar man ihop sig på
samma scen inför hemmapubliken!
Ös, svett och tunga basgångar utlovas. Big Sisters Unity förenas med
Block 44 och Jesse P för en blandad
musik- och dansfest.
Arr: Umeå Kulturnatta

KULTURNATTA
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13.00-13.20 Hoshang Mohajerani
Förra året kunde ni på Rådhusscenen
se Azita Moghaddam spela på
instrumentet daf tillsammans med
den skickliga violinisten Hoshang
Mohajerani. Hoshang återkommer nu
i en annan konstellation ackompanjerad av det persiska slagverksinstrumentet tonbak.
Arr: Iranska föreningen

16.00-16.30 Kreti och Pleti
En trubadurduo på vänsterkanten
som ägnar sig åt politisk satir
och består av Mattias Hamberg
(Örnsköldsvik) och Fredrik Jonsson
(Umeå). De belönades 2012 med
Spingostipendiet. Med sitt djärva
och lustfyllda uttryck vinner de
publikens hjärta på en politiskt
medveten humornivå.
Arr: Umeå Kulturnatta

14
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11.30-12.30 VA Big band & Backen
Gospel
I projektet ”Big Band Gospel”
möter storbandsmusiker gospelvärlden i en gemensam konsert.

15.00-15.15 K-ung prisutdelning
Bildtävling som riktar sig till
högstadie- och gymnasieungdomar i Umeå kommun. Årets tema
är ”Min kultur”. Alla bidrag har
under veckan ställts ut och under
Kulturnatta presenteras vinnarna
på Rådhustorgets scen.
Arr: Umeå kommun, VisitUmea och
Umeå 2014

RÅDHUSESPLANADEN

Observera att det inte är tillåtet
att dricka alkohol på offentlig
plats. Hela Umeå centrum
räknas som offentlig plats,
varför vi hänvisar till krogar och
restauranger med servering. Tack
för visad hänsyn!

Borttappade barn hänvisas
till Glashuset, Rådhustorget.
Prata gärna med dina
barn i förväg och bestäm
mötesplats ifall ni kommer
ifrån varandra.

23

Kom i tid och var rädda om varandra
i publiken!
4 MA J 2
Å2
01i samarbete
Arr:EUmeå Kulturnatta
M
med Norrporten och UPAB. Produktionen presenteras av United Stage.

4

TIPS!
Vi rekommenderar att ni parkerar
bilar utanför centrum och går in
till stan.

10.30-11.00 Snösvänget +
Swingum
Umeå universitets enda studentorkester. En visuell orkester som
spelar swingjazz, tysk schlager och
lite rock. Har varit aktiv sedan 1990
och är en självklar del av Umeås
studentliv. Här samarbetar man med
Lindy Hop-föreningen Swingum, som
visar dans till musiken.

14.00-14.30 Gränslöst möte
Happy Mix, mångfaldskören
med medlemmar från jordens
alla hörn, möter Appendix,
folkmusikorkestern från Umeå
Musikskola. Musik från norr, söder,
öster… och Västerbotten. Under
ledning av Elisabeth Holm och
Anton Teljebäck.
Arr: Medborgarskolan, Umeå
Musikskola

NORRLANDSOPERAN

13

Rådhusscenen presenteras av
Umeå Kulturnatta i samarbete med
Norrporten och UPAB.

U

1. RÅDHUSSCENEN

01.00-01.05 Fyrverkeri
Presenteras av Nöjesproffs.

1. RÅDHUSTORGET
12.30-12.45 3 Kuber
Tre personer dansar modern dans
Arr: Balettakademien
12.30-13.30 Krama ett träd
Levande och kramgoa björkar på
Rådhustorget. Bryr du dig om Umeås
miljö, kom och krama dem och kanske kramar de tillbaka. Du får också
en vacker pin. Bakom projektet står
Sandra Peterson, Kaleb Stålnacke,
Patrik Nilsson, Lydia Liljegren och
Emma Förste från Estetiska programmet: Estetik och media
Arr: Midgårdsskolan
13.00-14.00 Fiskelycka
Testa fiskelyckan i Midgårdsskolans mobila fiskedamm. Glada
överraskningar till glada umeåbor
och garanterar vinst varje gång. Bakom projektet står: Frida Myrsten,
Frida Oscarsson, Nathalie Essen,
Gustav Johansson, Emma Svanborg
och Emma Nilsson på Estetiska
programmet: Estetik och media
Arr: Midgårdsskolan

22.00-23.00 Hoffmaestro
Bandet som förenar musikgenrerna
soul, ska, country, hip hop, folkrock,
reggae och punk och som är kända
som en av landets absolut bästa
live-akter idag! De flesta har nog vare
sig de vet eller ej hört hiten ”Highway
Man”. En stor del av Hoffmaestros
styrka är just deras live-framträdanden då de aldrig misslyckas att få
med sig publiken. Förra året gästade
de Brännbolls-yran. I år ser ni dem
på Rådhustorget under Kulturnatta.

15.45-16.00 3 Kuber
Tre personer dansar modern dans
Arr: Balettakademien

2. DANSSCENEN
Rådhustorget
11.00-11.15 Square
Dansuppvisning, 30 dansare.
Uppvisningen sker på Rådhusesplanaden.
Arr: Balettakademien

Block 44 & Jesse P

Hoffmaestro

11.15-11.30 Jamo Jamo Kidz & Jamo
Jamo Young
Dansuppträdande av barn och
ungdomar.
Arr: Jamo Jamo Arts
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18.00-18.40 JA!
Umeåband som blandar rockabilly,
folkmusik, punk, visa och pop.
Presenteras i samarbete med Kulturens bildningsverksamhet

13.20-13.50 African Fashion Day
Mama Africa Fashion Show bjuder
på en uppvisning av olika kulturella
och traditionella kläder och olika
sjaluppsättningar. Syftet är visa upp
kultur, bryta ned fördomar angående
kvinnor som bär sjal, visa hur en sjal
kan knytas och bäras på olika sätt.
Arr: Mama Africa

20.20-20.40 Jamo Jamo Young
Dansgrupp som bland annat
arbetar med African New Style.
Arr: Jamo Jamo Arts

13.50-14.00 Midnattssol
Dansar American Tribal Style. En glad
och stolt dans med rötter i folkdanser
från Indien, Spanien och Mellanöstern.
Arr: Midnattssol
14.30-14.50 Square
Dansuppvisning, 30 dansare.
Uppvisningen sker på Rådhusesplanaden.
Arr: Balettakademien
14.50-15.00 Poetry Slam
Arr: Umeå Poetry Slam
15.10-15.25 Nihal
Orientalisk magdans
Arr: Iranska föreningen
15.25-15.40 Nemetollah och
Nourollah
Afghansk qataghani dans av två
dansare från Vännäs.
Arr: Iranska föreningen
16.30-16.45 Step Touch
Dansuppvisning, 30 dansare.
Uppvisningen sker på Rådhusesplanaden.
Arr: Balettakademien
19.00-19.20 Standup
Komikerna Anders Häggström
blandar gärna skämt om sin hemort
och utbildning med lite imitationer
och Daniel Renvall är ”smått rolig
ibland om tillfälle ges” – utrycker
han det själv.
19.20-19.40 Rummet
Denna installation/performance
består av elever från Sunderby
Folkhögskola som befinner sig i
mobila glaskuber. De medverkande
Frank Enberg, Felix Holmström och
Jan-Erik Falk kommer att visa upp
en minst sagt annorlunda och
intressant installation till ljud av Elin
Sundström.
Arr: Sunderby folkhögskola,
konsthögskola
19.40-20.00 Nemetollah och
Nourollah
Afghansk qataghani dans av två
dansare från Vännäs.
Arr: Iranska föreningen
20.00-20.20 We Are From YMCA Umeå
KFUM Umeå Dansskola visar delar
ur verksamheten. Koreografier av

20.40-21.00 United Afghansk
förening
Arr: United Afghansk förening
21.15-21.30 Morganas Döttrar
Kick-ass fusion bellydance
Arr: Morganas döttrar
21.30-21.45 Big Sisters Unity
23.20-23.30 Standup
Komikerna Anders Häggström
blandar gärna skämt om sin hemort
och utbildning med lite imitationer
och Daniel Renvall är ”smått rolig
ibland om tillfälle ges” – utrycker
han det själv.
23.20-23.45 Nihal
Orientalisk magdans.
Arr: Iranska föreningen
23.45-00.00 Poetry Slam
Arr: Umeå Poetry Slam
00.45-01.00 Kulturnatta 10 år –
avslutningsshow
På temat eld avslutar Umeå
Kulturnatta 10 år av kultur med
en elduppvisning där vi använder
lokala utövare som grundpelare.
Gruppen EMP är en av Umeås mest
rutinerade elduppvisningsgrupper
med uppdrag runtom i landet. De
gästas även av Trio Malmsten från
Norge och lokala nycircusutövare.
Medverkande: eldshowgruppen
EMP, lokala nycircusutövare.
Presenteras i samarbete med Kulturens bildningsverksamhet.

3. RENMARKSSCENEN
Scenen presenteras i samarbete
med Norrporten, Umehem, Mofab,
Scherdins Fastigheter, Allstar bar
och The Bishop’s Arms.
12.30-13.00 Podsol
13.15-13.45 Stereo Divine
Rock/pop
14.00-14.30 Benjamin
Sjunger och spelar persiska instrumentet setar.
14.45-15.15 Own Style Band [Vasa]
Lätt rock, både internationell och
Suomi rock & pop.
Presenteras i samarbtete med IKS
Mira och KF Kretsen.
17:00-17:30 Ivars Band
Skön dragspelsmusik blandat med
bas och trummor.

23.00 Bgirl Butterfly
Breakdansaren Madelené Melefors
Sui bjuder på en fartfylld
dansuppvisning i högt tempo.
Madelene har bland annat vunnit
breakdance SM 2011 Rookie of
the year.

U
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Snowflake Singers

23.30Nadja & Jens
Duon som låter musiken tala.
Kända låtar i avskalade versioner.
En röst, ett piano.

10.00-18.00 Män för Jämställdhet
Information om Män för jämställdhet, en organisation som
jobbar med antivåldsfrågor ur ett
maskulinitetsperspektiv både lokalt, nationellt och internationellt.
Presentation av handboken ”Arbeta
med våld” av Hans Åberg sker vid
infobordet under dagen.
Arr: Män för jämställdhet i
samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan

24.00-02.00 DJ’s
Vi avslutar med tre dj´s och förvandlar Renmarkstorget till ett
dansgolv. Bakom spelarna finner ni
DJ Nyheim, Windseth och Schau
som bjuder på en bred repertoar
som sträcker sig från 50-talets
rock’‘n’roll fram till dagens elektroniska toner och trummaskiner.

10.00-20.00 Sunderby Folkhögskola
Elever från Sunderby Folkhögskola
informerar om skolan och visar
upp konst i olika former och färger.
Möjlighet att prova på en och annan konstform.
Arr: Sunderby Folkhögskola,
konsthögskola

23.10 Earlybird & The tornado
Bakom nystartade duon Earlybird &
The tornado finns Emelie Melin och
Nadia Krid. Musik som berör och
väcker tankar. De influeras av bl.a.
pop, soul och country.

3. RENMARKSTORGET
10.00-16.00 Vasa besöker Umeå
Hur länge sedan är det som du besökte Vasa senast? Vad kan man göra
där? Hur ser kulturlivet ut? Kom och ta
reda på varför det lönar sig att planera
in ett besök österut, besöksnäringen
finns på plats framför Turistbyrån för att
svara på dina frågor!
Arr: Botnia Marketing
16.15-16.45 Ume Batucada
Band med sambarytmer.
Arr: Ume Batucada

4. UMEÅ FOLKETS HUS
Som alltid tillhör Umeå Folkets
Hus kulturlivets främsta välgörare
när de upplåter husets lokaler till
förenings- och kulturlivet under
Kulturnatta.Förkortas nedan UFH.
UFH – LOKAL MEDDELAS PÅ PLATS
11.00-16.00 Rita med Krita
Arr: Umeå Folkets Hus

10.00-02.00 Umeå Då & Nu
Fotoutställning som är resultatet av
projektet Umeå Då & Nu som syftar
till att visa de förändringar som Umeå
genomgått vad gäller byggnader
och arkitektur. Detta görs genom att
ställa bilder bredvid varandra som
är tagna på samma plats men vid
vitt skilda tidpunkter. Projektet är
ett samarbete mellan Västerbottens
museum och föreningen Umemodellen, där muséet bidragit med gamla
bilder från sitt arkiv och Umemodellens fotografer dokumenterat Umeå
som det ser ut idag.
Arr: Föreningen Umemodellen i
samarbete med Umeå Folkets Hus
och Kulturnatta
10.30-17.00 Kultur Integrerar
Utställning: Etiopien i bild.
Arr: Etiopiska Stöd och Integrationsgruppen i Umeå i samarbete
med SIUM

UFH – ENTRÉFOAJÉN
16.00 Spinna
Två personer kommer att sitta och
spinna på varsin spinnrock och man
kan även få prova på att spinna.
Försäljning av Fair Trade chokladkakor.
Arr: ABF Umeåregionen
10.00-17.00 José Alberto Durán
Utställning av oljemålningar av José
Alberto Durán från Dominikanska
Republiken. Studerade konst i
Bellas Artes konstskolan, med en
av de mest kända konstnärerna
i Dominikanska Republiken, Cándido Bidó som lärare.
Arr: Internationella Kvinnoföreningen i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
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Johanna Eriksson, Johanna Hörnell
och Jenny Holmgren. Dansarna är
elever ur verksamheten.
Arr: KFUM Umeå Dansskola i
samarbete med Sensus
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20.00 Johan Piribauer
”Proggens förnyare” återvänder till
10-årsjubileumet. Arvidsjaurs
vispoet släppte nyligen rosade
albumet ”En Sista Sång Från
Tjappsåive” och kommer till Umeå
direkt efter Tysklandsturnén.

12.45-13.00 Step Touch
Dansuppvisning, 30 dansare.
Uppvisningen sker på Rådhusesplanaden.
Arr: Balettakademien
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19.00 Paddys
Irländsk musik.

Balettakademien

M

of Zhen Shan Ren”, som idag turnerar världen över. En skildring av
förföljelsen av Falun Gong-utövare
i Kina och människor med modet
att stå emot ondska i hopp om
förändring. Genom måleri skildrar
de kinesiska konstnärerna sju olika
teman, bl.a. Förföljelsen i Kina
och Fredligt motstånd. ”Utställningen är aktuell, relevant och ger
en inblick i bristen på mänskliga
rättigheter i dagens Kina, genom
skildringar av många människors
livsöden.” Utställningen innehåller
flera prisbelönta verk och har visats
i över 50 länder och 300 städer.
Arr: Föreningen Konst & Kultur för
Mänskliga rättigheter
16.00-17.00 Uppvisning poledance
Polefit visar upp tricks och kombinationer på olika nivåer inom
poledance.
Arr: Umeå Folkets Hus och PoleFit

UFH – IDUNTEATERN
Presenteras av Umeå Folkets Hus
och Umeå Kulturnatta.
10.00-10.40 Warrior [Lettland]
Föreställningen inspireras från
lettiska traditioner såväl som
andra kulturer som uttrycker de gemensamma med olika rötter i olika
kulturer i världen. Berättelsen kan
uppfattas på olika nivåer samtidigt
som den är öppen för personliga
tolkningar. Skådespelaren Edgars
Lipors bemästrar rörelsekonst
som består av både dynamiska
uttryck och elegans. Genom olika
karaktärer har Edgars utforskat
samspelet mellan feminina och
maskulina arketyper.
11.00-11.40 Snowflake Singers
Kör med närmare 60 kvinnor som
sjunger barbershop under ledning
av Kristina Lejon. Barbershop innebär fyrstämmig sång i speciella
harmonier som framförs utan ackompanjemang. Kören har ibland också
showinslag och koreografi. I början
av maj tävlade kören i de nordiska
mästerskapen i barbershop och tog
brons.

12.00-12.40 Avocalypse
En sånggrupp från Umeå
bestående av sex sångare med gedigen musikalisk erfarenhet (Kammarkören Sångkraft, Kraja m.m.).
Deras repertoar rymmer åtskilliga
musikaliska genrer – klassisk
musik, pop, jazz, visa och körlyrik.
Förutom att sjunga ägnar de sig
åt att komponera och arrangera
vokalmusik i olika stilar.

14.00-14.40 Generationskören
Sjungande seniorer ackompanjerade
av elever och lärare på Umeå Musikskola framför rungande, gungande
Rock ‘n’Roll. Generationskören uppträder med 100 sångare och Umeå
musikskolas duktiga ungdomsband.
Medarrangör: Kultur för seniorer
16.00-16.45 Körsamarbete mellan
Riga och Umeå
Under kulturhuvudstadsåret gör de
det igen! Ett möte med vänskap, minnen och gamla sånger återupplivas
då de möts under Kulturnatta 2014.
En gammal vänskap som formats
sedan år 1987, mellan skolkören vid
Dragonskolan i Umeå och Hansagymnasiet samt Nataljas Drauszinas
gymnasiumet Riga. Baiba Mangule
och Elisabeth Holm är körledare.
17.00-17.45 Tonova
Sånggrupp som med genuin musikalitet och inlevelse underhåller sin
publik med allt från soul till klassiskt.
Tonova bildades 2011 i samband
med en kurs som sångare ur The Real
Group höll i vid Musikhögskolan i
Piteå där flera av sångarna i Tonova
studerat. Gruppen har sedan dess
bland annat haft två turnéer, deltagit
vid The Real A Capella Festival 2012
och mött stående ovationer på flera
av sina konserter.
Arr: Kulturnatten i Luleå med stöd
av Norrbottens läns landsting

11.00-16.00 AX & Marianne
Sandqvist
Konstutställning som innehåller
hus, fåglar och figurer. Marianne är
känd för sina färgstarka hus, och
AxArt för sina fåglar och figurer. De
är öppna för samtal om sin konst,
och konst i övrigt.
Arr: AxArt och Marianne Sandqvist
11.00-17.00 The Arts of Zhen Shan Ren
Förhandsvisning av den internationella konstutställningen ”The Arts

Avocalypse
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UFH – STUDION
12:00-15:30 Dagsprogram: Jazz
Arrangeras av Umeå Folkets Hus i
samarbete med Umeå Jazzstudio.
18.00-18.40 Music Of The Night
För musikalälskare. Musikaliska
pärlor framförd på piano av Lennart
Johansson.
Lennart är född och uppvuxen i
Alvik 2 mil söder om Luleå. Han
har studerat musik vid Framnäs
musiklinje i Öjebyn Piteå, Musikaliska Akademiens sångsolistlinje
i Stockholm samt vid Kungliga
Operahögskolan. Har sedan 1987
arbetat som kyrkomusiker och
körledare inom Nederluleå församling Gammelstad. Han arbetar
med 7 körer, har turnérat USA och
Canada.
Medarrangör: Kulturnatten i Luleå
med stöd av Norrbottens läns
landsting
19.00-19.40 Bo Selinder & Bältornas Män
En grupp från Norrlands alla hörn
träffas och spelar en låt om att
städa. En gänglig pojk med skäggstubb läser en dikt om en tomat.
Det sjungs om dagdrömmande
vaktmästare och hemstickade
tröjor. Det är roligt, det är sorgligt,
det är en på-all-sätt-och-visafton i
miniatyr.
Medarrangör: Kulturnatten i Luleå
med stöd av Norrbottens läns
landsting

20.00-20.40 Michaela Stridbeck
med band
En singer/songwriter från Gävle
som sedan 2007 varit bosatt i
Piteå. Nyligen kunde man höra Michaela som en av de tävlande i Norrbottens deltävling av Svensktoppen Nästa (Sveriges Radio, P4).
Michaela beskriver sin musik som
simpel och ärlig, den inkluderar
även en hel del brustna hjärtan. För
att ge extra liv till låtarna följer även
Michaelas band med längs vägen,
dessa består av: Andreas Eriksson,
Kenneth Bakkelund, Melker Lahti
och Johan Pettersson.
Medarrangör: Kulturnatten i Luleå
med stöd av Norrbottens läns
landsting
21.00-22.00 Trio Malmsten
[Norge]
Kulturnatta gästas av en spännande familjetrio från sydvästra
spetsen av Norge som kommer
bjuda på en särskilt ihopsatt
repertoar av duetter, soloer och
triomusik från renässanssånger,

13.00-16.00 Vad är lajv och vilka
är Sverok?
Information om deras verksamhet och
bjuder barnen på ansiktsmålning!
Arr: Sverok Västerbotten och Gaiaprojektet

TRÄDGÅRDEN
SV Livestage
Arrangör för hela programmet är
Musik och danshuset Ersboda och
Studieförbundet Vuxenskolan.

via latinamerikansk gitarrmusik,
romantiska fiol- och gitarrduetter,
till trestämda visor och folktoner. Bland komponisterna kan
nämnas: John Dowland, Antonio
Lauro, Heitor Villa - Lobos, John
Duarte, Astor Piazzolla, nordiska
visor och folktoner, bl a av Maria
Malmsten med arrangemang av
Einar Steinkopf. Medverkande:
Tiril Eirunn Einarsdotter, fiol, Maria
Malmsten, mezzosopran, Einar
Steinkopf, gitarr

organiserad organstöld och internetcensur i Kina. Efteråt finns det
tid att diskutera filmen. Filmen är
på engelska och textad på svenska.
Längd: 61 minuter
Arr: Föreningen Konst & Kultur för
Mänskliga Rättigheter

Musik och dans från Umeåregionens kranskommuner. Programmet
arrangeras av Umeåregionen.

13.15-13.45 JAMBB
Enligt arrangören Umeås mest
multikulturella soul/reggaeband

UFH – KÄLLAN

13.00-14.00 På egna ben och hjul
Föreställningen vill göra något bättre för utvecklingsstörda i Umeåregionen. Den vill riva fördomar
genom att visa vilka talanger vi har
i vårt område. Den utvecklar alla
att bli bättre genom att tillvarata
deras förmågor. De vill visa att man
duger och att man kan få vara med
på lika villkor - bidra och därmed
berika vårt samhälle. Detta kan
medföra att en förändring kan ske.
Fördomar bryts ned och människor
får uppleva att deras förmågor och
entusiasm tas tillvara.
Medarrangör: Vännäs kommun

13.45-14.00 Radicalistro

14.00 och 16.00 Prova på Falun
Gong
En unik qigong- och meditationsmetod som stärker och förädlar
kropp och själ. Metoden består av
fem enkla rörelse- och meditationsövningar samt en filosofi om att
kultivera sig enligt egenskaperna
sanning, medkänsla, tålamod.
Arr: Svenska föreningen för Falun
Dafa i Umeå

UFH – NANNA
13.00-15.00 FLICKA-kampanjen
Filmvisning, utställning och seminarium. FN-förbundet samarbetar
i kampanjen Flicka, med FN:s
befolkningsfond, UNFPA, som
arbetar för att alla kvinnor, män och
barn ska kunna leva med god hälsa
och lika möjligheter. De vill därför
med kampanjen Flicka belysa och
öka kunskapen om flickors utsatta
situation i världen genom ett seminarium där ämnena barnäktenskap
och könsstympning diskuteras
utifrån olika perspektiv.
Arr: Umeå FN-förening

UFH – ODEN
15.00-20.00 From the inside
Tonsatt, bildspel och en fotoutställning om ett besök i en annan
verklighet. En plats där ingenting
är vad det ser ut att vara och där du
inte kan vara säker på någonting.
Arr: Dan Påhlsson & Anders Isberg

UFH – PETERSON-BERGER
15.00 och 17.00 Free China
– The Courage to believe
Den prisbelönta dokumentärfilmen
”Free China – the courage to believe” (2013) visar situationen idag
bakom kulisserna i Kina. Genom
att följa två personers berättelser
om hur de stått upp för sin tro,
möter man i filmen bland annat
förhållanden i arbetsläger, statligt

UFH – PUB FREJA

14.00-15.00 Barndans & Zumba®
Fitness Uppvisning
Barndans Grupp 1 (5-8 år), Barndans
Grupp 2 (9-12 år), Zumba® Teens,
Zumba® Toning, Zumba® Fitness
Medarrangör: Danszeta och Nordmaling kommun
15.00-16.00 Bjurholms musikskola
Blandade grupper från musikskolan
spelar och sjunger pop och rock
och någon blues blir det också.
Medarrangör: Bjurholms musikskola
17.00-17.30 Happy Singers
Happy Singers med komp från Vännäs bjuder på gospel varvat med
soloframträdanden.
Medarrangör: Vännäs kommun
Tider meddelas på hemsidan
www.kulturnatta.com för;
Hanna och Lisa Lagerlöf - Bjurholm
Kassett - Vännäs
Robertsfors musikskola
Tango – Vännäs

UFH – RIST
11.00-22.00 Ateljé 53 – Konstutställning
De olika medlemmarna i den
ideella föreningen ATELJÉ 53 ställer
ut målningar/ konstverk i Umeå
Folkets hus under Kulturnatta.
De använder sig av olika tekniker

12.00-13.00 Monica Tellström
Jazztrio
Jazztrio från Luleå som spelat in
sitt debutalbum ”Departure” på
Tonteknik i Umeå. Monica Tellström
(sång), Jake Jacobson (piano),
Roger Stenberg (kontrabas).
Medarrangör: Kulturnatten i Luleå
med stöd av Norrbottens läns
landsting

12.00-12.30 Capoeira Botnia
Traditionell brasiliansk konstform/
dans/kampsport.
12.30-13.00 DAN
Singer/ songwriter från Brasilien.
13.00-13.15 Radicalistro
Umeås grymmaste beatboxare
enligt arrangören

14.00-14.30 Information
Om Avalanche & övrig verksamhet

13.15-14.15 Lasse Lystedt
Spelar i Studions jazzprogram
tillsammans med Åke Torendahl
(altsax).
14.30-15.30 P-O Moritz band
18.00-01.00 Kvällsprogram:
Rockkväll
Rockföreningen Feedback bjuder
på en rockkväll. Fritt inträde med
18-års åldersgräns och bar.
18:00 Beckett
19:00 Abby Who
20:00 Jim’s Experience
21:00 Eyewood
Vintage Rock
22:00 Bad Reputation
Thin Lizzy Tribute
23:00 El Camino

UFH – TEATERFOAJÉN
10.00-20.00 Courage to dream
Fotokonstnärerna Victoria Söderström
och LisaLove Bäckman samlar ett par
av sina respektive fotografiska verk i
utställningen. Ta på dig dina nyfikna
glasögon, ett öppet sinne och njut av
fina bilder i Folkets Hus och få inspiration och nya intryck.
Arr: LisaLove Bäckman och Victoria
Söderström
14.00-20.00 Ur ett annorlunda
perspektiv
Bildprojekt om Umeå och om
människor som vanligen inte
syns i vardagslivet. Bilderna visar
kända platser på stan, men något
är annorlunda. Modellen är klädd

UMEÅ STADSBIBLIOTEK
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12.00-16.00
Filmverkstad för barn
Se ”Lyan” för info.
Arr: Umeå Filmfestival MOVE i samarbete med Umeå Stadsbibliotek

10ÅR

4

11.00-12.00 Boksläpp: Arbeta
med våld
Boksläpp med Hans Åberg som har
skrivit boken ”Arbeta med våld” som
är den första handboken på svenska med inriktning på psykologisk
behandling av våld. Boken tar sin
utgångspunkt i arbetet med mäns
våld mot kvinnor. Dess innehåll är
tillämpbart på våld oavsett utövarens
eller den utsattas kön. Hans Åberg är
pensionerad psykolog och psykoterapeut och en av initiativtagarna
till Mansmottagningen mot våld i
Uppsala samt har varit drivande för
utvecklingen av psykologisk behandling av våldsutövare.
Arr: Män för jämställdhet i
samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan

i latexdesign, vilket transformerar
den vanliga stadsbilden och
skapar ett nytt perspektiv. Känslan
i bilderna påminner ibland om en
futuristisk värld och ibland om en
saga. Bilderna skapades mellan
2009 och 2013 och visas i den här
utställningen för första gången
offentligt. Thomas Kieselbach är
fritidsfotograf och dokumenterar
med sin kamera bland annat en del
av Umeås kulturella liv som t.ex.
Kulturnatta och Umeå Höstljus.
Arr: Thomas Kieselbach

U

såsom akryl, olja eller akvarell.
Arr: Ateljé 53

Trio Malmsten [Norge]
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UMEÅ STADSBIBLIOTEK –
SAGORUMMET
15.30 Visning av film
Föräldrar och andra nyfikna får komma
och titta på den färdiga filmen som
skapats av barn under dagen.
Arr: Umeå Filmfestival MOVE i samarbete med Umeå Stadsbibliotek

UMEÅ STADSBIBLIOTEK –
VID STORA TRAPPAN
13.00, 13.30 och 14.00 BA Stage
Uppvisning av Balettakademiens
ungdomskompani.
Arr: Balettakademien i samarbete
med Umeå Stadsbibliotek

UMEÅ STADSBIBLIOTEK –
LJUSGÅRDEN
18.15 Umeå Pop- och Rockkör
Kör som sjunger pop- och rocklåtar
från 60-talet och framåt, allt från
finstämda ballader till tung Heavy
Metal under ledning av Ange Turell.

UMEÅ STADSBIBLIOTEK –
TIDNINGSHALLEN
10.45-11.30 Jazz
Sören Svedberg + Thomas Olsson
(sång och piano)
11.45-12.45 Septemberkören
Sånger från hela världen med tonvikt på folkmusik från Afrika,Haiti,
Latinamerika och Sverige. Rytmisk
musik som det svänger om.
Medarrangör: ABF

14.45-15.30 Ruths Orkester
Klassiker från 40-talet och framåt.

13.00-13.30 Up to for You and I
Sång och gitarr

16.00-16.30 Midnattssol
En dansgrupp med rötter i orientaliska folkdanser.

13.45-14.20 Stina och Arktis
Småskalig symfonisk visorkester
14.30-15.00 Umeå Indiekör

5. UMEÅ STADSBIBLIOTEK
Som vanligt har biblioteket ett
gediget och varierat program med
något för alla åldrar. Arrangör är
Umeå Stadsbibliotek om inget
annat anges.
13.00-16.00 Pyssel för barn och
unga

UMEÅ STADSBIBLIOTEK –
LYAN
12.00-16.00 Filmverkstad för barn
För dig som är mellan 6-13 år och
vill skapa film. Tillsammans skapar
vi en liten förfilm som ska visas
före alla barnfilmvisningar under
höstens festivals barnfilmsblock,
Lilla MOVE. Alla barn får vara med
att skriva manus och göra storyboard, filma och skådespela, och
till sist klippa ihop och redigera.
Möjlighet att testa olika teknik och
använda både ipads, kameror,
mikrofoner och datorer. Pyssel och
utklädningskläder finns på plats.
Begränsat antal platser, föranmäl
er till mailadressen: info@
moveumea.se eller ring nr: 072-555
50 23 (vard. 9.00 -12.00). Ange i
mailet: namn, ålder och telefonnr.
till förälder. Målsmans underskrift
på en blankett krävs.
Arr: Umeå Filmfestival MOVE i
samarbete med Umeå Stadsbibliotek

15.15-15.45 Tender Faylor
Akustisk gitarr
16.00-16.30 Backens Musikklasser
16.45-17.15 Tora och Alex
Sång och gitarr. Midgårdsskolan.
17.30-18.00 Haddock och Tjyven
Sång, gitarr, bas och trummor
19.00-19.30 White Birches
Electronic

6. KULTURKROCKEN
På Kungsgatan, utanför Stadium,
möts musiker från Storuman, Umeå
och Norge. Förutom de akter som
nämns här, finns även en sidekickscen med trubadurmusik som
pågår hela dagen och kvällen.
Arr: Kulturakademin Storuman i
samarbete med Musikanten.
11.30 Primaskola
12.00 Livredd [Norge]
12.25 Kulturakademin Storuman
Artister som deltar i Kulturakademin är Clara Sandberg, Josefine
Kemp, Aron Lindberg, Anna
Dahlgren, Melinda Forsman, Frida
Rolandsdotter, William Simu.
13.00 Umeås Internationella
Gymnasium
Musik och dans
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15.00 Motown – Once Again
16.00 Folk’n’Country
Siw Burman Group och Halm
17.00 Artist från ABF
Medarrangör: ABF
18.00 Kicks and Licks
19.00 Musikanten
19.30 Jazz Corner
20.30 Fem Fasonger [Norge]
21.15 Pueblo
Egen svängig pop/rock med allt
från det lite lugnare till det ösigare.
22.00 Vanity Insanity
Hela dagen: Open Stage
Frisa Rolandsdotter, William Simu
och Joar Caldeborg m.fl.

7. VÄNORTSPARKEN
Under dagen: Medeltidsläger
Prova att skjuta pilbåge eller göra
knäckäpplen. Medeltidsföreningen
Uma demonstrerar praktisk rolig
medeltidshistoria, lägerliv, medeltida kläder och hantverk.
Arr: Medeltidsföreningen Uma
11.00-19.00 Konstmöte i parken
En grupp bildskapande konstnärer
och hantverkare från Västerbotten
visar sina alster på två kyrkbänkar i
ett lustfyllt konstmöte i gröngräset.
Utställarna finns på plats och visar,
berättar om sina konster.
Arr: Johan m. Skägget, Holmlund
12.00 Rosentornering
Umas rustade kämpar drabbar
ihop på ärans fält till sina damers/
herrars ära. Kom och beskåda en
tornerstrid till fots, hejja fram din
favoritkämpe. Tiden är preliminär.
Arr: Medeltidsföreningen Uma
12.00-20.00 Chaite och mys i
Urkults jurta
Urkult bjuder på mys och chaite!
Arr: Urkult
12.00 Workshop: seniordans
Dans i sin mest harmoniska form.
Enkelt, skonsamt, härligt och mycket roligt. Välkommen att vara med!
(Vid ev. regn blir detta inställt)
Arr: Balettakademien i samarbete
med Urkult
12.30 och 14.30 Sagodans
Lyssna på en saga och dansa sen
en stund med sagan som inspiration! Passar 3-6 åringar. Vid regn
flyttar sagodansen in i jurtan som
kommer finnas i parken!
Arr: Balettakademien i samarbete
med Urkult och Umeå Folkmusikförening

VÄNORTSPARKEN –
URKULTSCENEN
13.00 Noratrion
Noratrion härstammar från Nora i
Höga Kusten, Ångermanland. Trion
har tagit sig an uppgiften att lyfta
fram dikter och texter som tidigare
inte fått den uppmärksamhet de
förtjänar genom att tonsätta dem i
folkmusikton/visa.
Arr: Urkult i samarbete med Umeå
Folkmusikförening
14.00 Umeå Spelmanslag
Spelar ofta till dans och är ett välkänt
inslag i Umeås folkmusikliv. Svängig
dansmusik med betoning på Västerbottenslåtar utlovas!
Arr: Umeå Folkmusikförening
15.00 Sväv
Spelar sirligt, virvlande, äventyrligt,
vemodigt. Svensk folkmusik
att lyssna och dansa till. Carin
Ehelmsdotter – gitarr, Maria Olsson
– kontrabas, Anna Nordesjö – fiol
Arr: Umeå Folkmusikförening
16.00 Bjäran
En av Sveriges mest intressanta
folkmusikgrupper består av
Magdalena Eriksson- fiol, Peter
Bonde gitarr och mandola, Christian Cuadra saxofon och Mattias
Mårtensson på slagverk. Har hemvist i Medelpad och Ångermanland
och även om genregränserna tänjs
så finns trådar till lokal musiktradition. Gruppen är lovordad för sina
framträdanden där snirkliga melodier, tunga riff och ett fantastiskt
samspel är kännemärken.
Arr: Urkult

Malin är båda erfarna drama- och
teaterpedagoger verksamma på
Kulturcentrum för barn och unga.
För alla Umebor i åldern 13-20 år.
OBS! Vid regn flyttar workshopen
till Hamnmagasinet, fack 2. I så fall
gäller tillträde i mån av plats.
Arr: Kulturcentrum för barn och unga

14.00, 16.00, 18.00 Christ Culture
Varannan timma återkommer
kulturprogrammet som består av
tre olika akter:

9. SPARKEN, UNDER BRON

Christ Sound 10 min
Musikgrupp som ger smakprov på
nutidens gudstjänstmusik för en
ung generation.
Delivered 10 min
Ett teaterdrama som är stark i uttryck och visar på kampen för våra
nutida ungdomar. Dramat kommer
även att visa slaget om deras liv
och vägval, med ett lyckligt och
befriande slut.
Appell 5 min
En förklaring av teaterdramat. och
om hur tron på Jesus kan förändra
livet till frihet.
Arr: Pingstkyrkan Umeå, Christ for
People
17.00-21.00 Kakor från alla länder
Vän i Umeå är ett nätverk med
Umeåbor som kommer från många
olika länder, och har som syfte att
öka kontakterna mellan gamla och
nya svenskar. De tänker baka kakor
och dela ut och samtidigt informera
om nätverket.
Arr: Vän i Umeå
19.00-00.00 Iranska föreningen i
Rådhusparken
På Kulturnatta-kvällen flyttar sig
Iranska föreningen till Rådhusparken. De blir en kväll med avslappnad stämning, DJ-musik och
spontana dansuppvisningar.

19.30-20.00 Mullin Mallin och
Svensk Peppar
Musik för kärlek, smärta och
vanvettig glädje. Musik med en
spännvidd från Balkan till Sápmi.
Ibland vilt och galet, ibland med
trånande vemod.
Arr: Urkult

8. RÅDHUSPARKEN
12.30 Midnattssol
Dansar American Tribal Style. En
glad och stolt dans med rötter i
folkdanser från Indien, Spanien och
Mellanöstern.
Arr: Midnattssol

17.00 Friday Prophets
18.00 Fru Dörr
19.00 The State The Sea Left Me In
20.00 The Nerve
21.00 Sun
22.00 Hjärtat
23.00 Vaken
00.00 Holy
01.00 Pangaea

10. FRÄLSNINGSARMÉN
Arrangör för hela programmet är
Frälsningsarmén
12.00-22.00 Fototävling med fina
priser
12.00-22.00 Fotoutställning
Av Madelene Norrman
12.00-22.00 Visning av museet
12.00-13.00 Modevisning med
Myrorna Utanför entrén.
13.30-15.30 Skapande verkstad
För alla åldrar. Tröjtryck.
14.00-15.00 Öppen småbarnsmusik
15.00-19.00 Musikcafé
Artister: Jonas Sandström, Hanna
Ögren & Magic Connection, Caroline Bygdeson, Pernilla Mårtensson, Agne Hörnestig, Triolen
19.00-20.00 Enligt mitt sätt att
se det…
Standup-föreställning inspirerad av
erfarenheten att förlora synen och
att finna nya sätt att se på saker
och ting. ”Varför talar ingen om
de positiva sakerna med att vara
blind?”, ”Kan man vara stolt över
att vara gubbe?”, ”Är hip-hop eller
rock verkligen Djävulens musik?”.
En lite barnslig föreställning för
vuxna. Det tas upp ett frivilligt
inträde på den här föreställningen.

17.15-18.00 Karmanjaka
Folkmusiktrio som planterar sväng
och medryckande melodier i den
svenska folkmusikrabatten.
Arr: Urkult i samarbete med Umeå
Folkmusikförening
18.00 Årets Ninja
Musik där rösten får stå i fokus. Ett
avskalat, nära sound med svenska
texter och stor närvaro.
Arr: Urkult i samarbete med Umeå
Folkmusikförening

Detta är så Underground vi kan
komma, eller för att dra ett dåligt
skämt; ”Underbridge” Här satte
en privatperson ned foten och ville
själv starta en scen. Underbart sa
Kulturnatta, och det blev av!
Arrangör för hela programmet är
Erik Björklund.

9. BROPARKEN

21.00-22.00 Canorus
Gospelkonsert med Canorus från
Sävar. Frivilligt inträde.

12.00-19.00 Railjam
För vissa är det bästa med vintern
att åka snowboard eller skidor. Så
varför lämna det bakom sig? Ledare
och instuktörer från UHSK Freeskiing
finns på plats för att hjälpa, tipsa
och kanske själva bjuda på ett trick
eller två. De som redan kan raila får
delta i railjamtävlingen. Det kommer
att finnas en snöhög, ett plaströr ca
6m långt och 50 cm i diameter. Fina
priser och skön musik!
Arr: UHSK freeskiing i samarbete
med Majo
14.00-15.00 Teaterkalas – improvisationsworkshop
Prova att spela teater och improvisera scener under bar himmel.
Tillfälle att träffa andra som
delar detta intresse. Ledare: Malin
Larson & Malin Lindgren. Malin &

Big Family Meet
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14.00 Skivrelease
Storumans Folkhögskola

14.00-18.30 Christ Culture
En förvandlad stad. Ett förvandlat
land. En förvandlad värld. Utöver det
återkommande programmet varannan timma (se nästa programpunkt)
finnas möjlighet till samtal och att få
förbön i anknytning till ”tältbasen”.
Arr: Pingstkyrkan Umeå, Christ for
People
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11. RÅDHUSESPLANADEN
DEL 1
11.00-01.00 Grekiska kolgrillsbaren
Trubadur som underhåller gästerna
under hela dagen samt kvällen med
musik från det soliga medelhavet.
Arr: Grekiska kolgrillsbaren
12.00-18.00 SIUM
Utställning, prova på och kulturutbyten. Upplev kultur från olika
länder med SIUMs medlemsföreningar. Etiranska föreningen
har nationaldag den 24/5 och visar
hur de firar. På plats finns Sveriges
ensamkommandes förening,
Etiopiska stöd- och integrationsgruppen, Peña Latina, Iranska
föreningen, Finska klubben och
Eritreanska föreningen.
Arr: SIUM och medverkande
föreningar med stöd av Umeå
kommun

12. MIMERSKOLANS
PARKERING
12.00-15.00 Finvolvon
Projektet hyllar svensk motorburen
ungdom i en performanceföreställning vid en gammal ”raggar”-Volvo.
Bakom projektet står Jenny, Moa, Jennifer, Albin och Pontus från Estetiska
programmet: Estetik och media.
Arr: Midgårdsskolan
10.00-15.00 Big Family Meet
Bil- och MC-utställning med aktiviteter för hela familjen. I år är det
10-årsjubileum för träffen och det
delas ut 50 träffskyltar. Prisutdelning
för bil och MC med fina priser. För
barnen finns det hoppborg och ponnyridning. Pauls art & design finns på
plats med en utställning i motivlack.
Arr: Big Family Cruisers

12. MIMERSCENEN - dag

13.00-15.30 Kultur Integrerar
Etiopisk kaffeceremoni och matprovning.
Arr: Etiopiska Stöd och Integrationsgruppen i Umeå med stöd av
Umeå kommun och SIUM

Dagtidsprogrammet arrangeras av
Big Family Cruisers och presenteras
av Magdalena Bergqvist med stöd
av Umeå Fritid och i samarbete med
Umeå Kulturnatta. Besökarna bjuds
på blandade live-akter.

Hela dagen: Alkoholfri bar
Denna gång med en liten twist. Bar
gjord av is. Ja, det är möjligt! Håll
ögonen öppna efter den självklara
törstsläckaren. Barerna av is är
gjorda av Reidar Rova.
Arr: Sveriges Blåbandsungdom i
samarbete med Reidar Rova

10.00-10.40 Desert Oak Duo
Två bröder som komponerar och
framför musik tillsammans.

10:00-19:00: Bris
Gör din röst hörd!
Arr: Bris
10:00-19:00: Fair Trade
Arr: Fair Trade Västerbotten med
stöd av Grekiska Kolgrillsbaren

10.50-11.30 Sahran Wrap
Rock med influenser från bl.a. Interpol, Foo Fighters, Rose Tattoo, Kiss
och Megadeth. ”Johan och Micke
spelar krokigt och rakt på gitarrer
samtidigt som det sjungs om olika
saker. Björn stompar på med basen
fast tycker bäst om gitarrslingor.
Mathias är en metallman som
smyger in djävulstakter i bandets
annars fromma framtoning.”
11.40-12.20 In Limbo
Ett band från Boden som
spelar rock med progressiva och
experimentella inslag. Med en
livlig scennärvaro och ett säreget
sound bjuder de på en mörk och
rivig musik. Till sommaren släpper
bandet sin debut-EP Indifferent.
12.30-13.10 JA!
Umeåband som blandar rockabilly,
folkmusik, punk, visa och pop.
13.20-14.00 Handmade
14.00 Prisutdelning
14.30-15.10 Stereo Divine
Rock/pop

Alkoholfri bar
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19.00-19.25 FLP Music
Filip Grönlund, alias FLP, är född
i Göteborg men hemmastadd i
Björkarnas stad sedan 2005. Började DJ:a i mars 2013 och har också
skapat egen musik sedan hösten
2012. Stor chans att det spelas
House i alla former, Electro, Techno
och Psy-Trance.
19.30-20.40 DJ Patrick EVE

20.45-21.55 Nilsey
House in Umeås headline-artist
är inga mindre än Nilsey. Duon
består av Vadim Alexeyev och Viktor Nilsson som slog igenom efter
att de vann en tävling på en av de
största musikbloggarna på nätet.
De är 18 år men har redan hunnit
göra remixar för bl.a. Summerburst,
Spinnin Records och Protocol
Recordings. De har även spelat på
klubbar som Five & LOKAL och varit
warmup DJ:s för Hoffmaestro, De
Vet Du och Daniel Pereaux för att
nämna några. Nilsey producerar
även en hel del egna låtar och
utlovar ett galet set.
22.00-23.00 SWFT
Hardstyle-duo bestående av
17-åringarna Olov Dahlgren och
Anton Ruusila. SWFT’s dröm är att
visa världen att EDM sträcker sig
längre än 128 BPM och 4/4 beats
och att genrer inte spelar så stor
roll egentligen. SWFT kör mestadels
Hardstyle men trap, electro house
och liknande kan tillkomma i alla
deras set. Hårdare EDM-thugs hittar
du inte i Umeå.
23.00-23.55 Beyond
En DJ-duo från Umeå. Gruppen
består av kusinerna Erik och Albin
som lovar att leverera det bästa
inom bl.a. electro- och progressive
house.

09.00-17.00 Spotting Umeå –
fotoworkshop
Lär dig att fånga ögonblicket och
stadens puls. Teori varvat med
praktiska övningar i gatufotografi och
gemensam utvärdering av bilderna.
En inspirerande dag då du får möta
nya fotografiska utmaningar och får
utlopp för din kreativitet. Du får träffa
andra likasinnade och fördjupa dina
kunskaper i hur du får människor och
gatans olika element att samspela i
spännande bilder. Förhållningssätt,
teknik, komposition är några av de delar vi tar upp under workshopen. Under
ledning av: Fotograf Mikael Lundgren.
Förkunskaper: Inga andra än fotointresse och nyfikenhet. Utrustning:
Egen digitalkamera av valfritt slag,
avancerad eller enkel. Övrigt: Bärbar
dator och USB-minne är en fördel.
Arr: Spotting Umeå i samarbete
med ABF och med stöd av Köksbaren, Subway, Mekka, HUD.nu,
Expert och Proformat

utan även mycket av samurajernas
hederskodex och etikettsregler har
levt kvar ända till modern tid. Idag
är kendo en kampsport utan viktklasser i vilken både tjejer och killar
såväl som juniorer och seniorer
tränar och tävlar tillsammans.
Arr: IKSU Kendo

13. JÄRNVÄGSTUNNELN
Programmet i Järnvägstunneln
arrangeras av Spotting Umeå i samarbete med ABF och med stöd av
Reidar Rova, Köksbaren, Subway,
Mekka, HUD.nu, Expert, Proformat
och presentkortet Umeå C.
12.00-20.00 Fotoutställning
Välj de bilder från Umeå som du
bäst tycker speglar Umeå i vår tid.
Färg eller svartvitt spelar ingen
roll. Amatörer och proffs, alla är
välkomna. Printa bilderna och
ta dem till utställningen. Du kan
hänga maximalt fem av dina bilder,
i formatet 30x40 eller mindre.
Bilderna ska inte vara ramade och
sätts upp direkt på ett staket (grovt
hönsnät) med förslagsvis mindre
klädnypor.

10ÅR
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11.00-17.00 Lär dig om Falun Gong
En unik qigong- och meditationsmetod som stärker och förädlar
kropp och själ. Metoden består av
fem enkla rörelse- och meditationsövningar samt en filosofi om att
kultivera sig enligt egenskaperna
sanning, medkänsla, tålamod
Arr: Svenska föreningen för Falun
Dafa i Umeå
11.00-17.00 Vik din egen lotusblomma!
I Asien symboliserar lotusblomman
den ursprungliga renhet som varje
människa bär i sitt inre.
Arr: Svenska föreningen för Falun
Dafa i Umeå

13. JÄRNVÄGSTORGET
14.00-16.00 Bordshockey - LarsErik VS. Herman
Lars-Erik Svensson och Herman
Steen från Umeå HSS spelar/
utmanar i bordshockey. Se bordshockey på hög nivå och utmana
sedan någon av landslagsspelarna.
Du kan vinna ett hockeyspel!
Arr: Lars-Erik Svensson & Herman
Steen, Umeå HSS

11.00-20.30 Konstutställningar
A J 2 på två utställ24 Mbjuder
Kulturcentrum
01
EÅ
ningar
M på Hamnmagasinet:
Utställning 1:
I samarbete med Midgårdsskolan.
Midgårdsskolans bild- och formelKULTURNATTA
ever visar delar av sin produktion.
Utställning 2:
Något gammalt, något nytt, något
lånat, något blått och en guldfärgad
sko… Kulturcentrums utställning
om Hållbarhet.

De fyra elementen

11.00-17.00 Umeå Budoklubb
Se uppvisningar och prova på med
Ju-Jutsu Kai och Brazillian Jiu-Jitsu.
Ju-Jutsu Kai är en självförsvarsinriktad idrott anpassad till den svenska
lagen, en tävlingsinriktad idrott
där man rör sig mycket och vinner
genom att låsa motståndaren.
Arr: Umeå Budoklubb
12.00 och 14.30 Karate - Mer än
bara en idrott
Uppvisning av Kata och Kumite från
ungdom- och vuxengruppen. Umeå
shotokan utövar traditionell karate.
För dem är karate en idrott som
utvecklar individen, med fysisk
träning, mental träning, gradering,
tävling, självförsvar och allsidig
träning. De bedriver karate från 7
år och uppåt. De tränar alla tillsammans, barn och vuxna, flickor och
pojkar, kvinnor och män, föräldrar
och barn. Prova på.
Arr: Umeå Skotokan Karate

13.00-20.00 Spotting Umeås
musikprogram:
13.00-14.00 Anna Holmberg
14.00-15.00 Two of a Kind

4

På kvällen tas scenen över av House
in Umeå, som arrangeras av Vadim
Alexeyev (Nilsey) med stöd av Krubb
och Umeå 2014.

13. ABF UMEÅREGIONEN

U

12. MIMERSCENEN –
House in Umeå

11.00-20.30 Speaker’s Corner
Har du något du vill säga, berätta,
sjunga, gestalta? På vår lilla scen
finns plats för 1-2 personer. Hamnmagasinet, fack 3
12.00-13.00 Isshinkai Aikidoklubb
Information om kampkonsten
Aikido samt två uppvisningar.
Arr: Isshinkai Aikidoklubb

15. KAFÉ STATION
07.00-18.00 Bibelmaraton
Hela Nya Testamentet i Bibeln läses
igenom. Lyssna till bibeltexten via
närradio 102,3 Mhz eller på plats
på Kafé Station. Även fredag 23/5
17.00-24.00.
Arr: Pingstkyrkan Umeå
13.00 Blockflöjtsbusarna och
Blockflöjtsbandet
Underhåller med musik från olika
epoker.
Arr: Umeå Musikskola i samarbete
med Kafé Station
13.30 Stråkdraget
Grupp unga musikanter på turné,
från Kramfors.
Arr: Umeå Musikskola i samarbete
med Kafé Station
14.00 Håll Klaffen
Flöjtkvartett med vacker musik
Arr: Umeå Musikskola i samarbete
med Kafé Station
20.00-22.30 Folk- & Amerikanacafé
Studieförbundet Bilda i samarbete
med Kafé Station presenterar några
av Umeås främsta Folk- och Americanaband. Spellistan är:
20.00-20.30 The Roots Family
The Roots Family spelar Bluegrass
och Old-Time Country music.
21.00-21.30 Folkmusikkören
22.00-22.30 Sideshow Stringband
Bluegrassband

16. MIDGÅRDSSKOLANS
SCEN
Talangerna är många, och det
kommer att vara en fullspäckad dag
mellan 12:00-19:00.
Arrangör är Midgårdsskolan.
12.00 Öppen scen
Midgårdsskolans musikelever.
14.00 Jazz, pop och rock
elever från Estetiska programmet:
musik, årskurs 2
15.30 Pop och rockmusik
Pop- och rockgrupper med elever
från Estetiska programmet: musik,
årskurs 3.
18.00 De fyra elementen
Låtar ut Midgårdsskolans sceniska
projekt ”De fyra elementen” med
medverkan av Estetiska programmet: musik, årskurs 3

17. HAMNMAGASINET
11.00-20.30 Teaterkalas
Kulturcentrum för barn och unga
fyller 40 år. Teatermagasinets barn
och ungdomar spelar upp årets
pjäser. Även workshops & utställningar denna dag. Kalasaktiviteter
sker på eller i nära anslutning till
Kulturcentrum för barn och unga,
Hamnmagasinet V och Strandgatan
7. För mer info se även: www.umea.
se/kulturcentrum
Arr: Kulturcentrum för barn och unga

17.00 & 19.00 Glasblåsarens barn
Av Maria Gripe, med teatergruppen ’District 13’. Var försiktig med
vad du önskar dig. De fattiga
glasblåsarbarnen Klas och Klara rövas bort från sin familj och hamnar
hos Härskarinnan och Hertiginnan.
De kläs i vackra kläder och får allt
de pekar på. Vilken dröm! Eller?
Medverkande: Amanda, Fanny,
Alicia, Linnea, Emilia, Lova, Nina,
Julia L, Ella, Olivia, Julia S, Elina
och Hedvig. Regi och ledare: Sofia
Kurkinen. Längd: c:a 60 min.
Hamnmagasinet, Svarta Lådan

18. SKOLGATAN 48
16.00-16.35 Dockteatern Lilla
Åsnan - Pikku Aasin Nukketeatteri (Vasa)
Iscensättning: Cosimo Galiano och
Jenny Ekman-Kaivonen. Regi: Cosimo Galiano. Handdockor och scenografi: Susanne Keinonen-Galiano
och Cosimo. Teaterföreställningen
är lämplig för 2-102 åringar. Plats:
Sveasalen, Ordenshuset
Arr: Dockteatern Lilla Åsnan i
samarbete med Junis Umeå
17.00-21.00 Dansbandet Nice
Svängig och dansant musik för alla
åldrar i en skön blandning. Bugga loss
till en rivig rockrökare eller njut av en
lugn tryckare. Plats: Café Kakmonstret
Arr: Nice i samarbete med Café
Kakmonstret
18.00-19.00 Sinnesrogudstjänst
En deltagande kultur där var och
en som kommer har möjlighet att
stå i centrum med sin berättelse,
sin historia, sin kamp och sitt liv.
Sinnesrogudstjänsten hålls vid
Ordenshuset, Bakfickan och är en
narrativ, postmodern kulturhändelse utan stjärnor och idoler där
ljuset riktas mot de som vill.
Arr: Bakfickan, Öppen Gemenskap,
Svenska Kyrkan, Blåsippan, x-cons
20.00-00.00 Lindy Hop Live
Dans till orkestern Backwater Five.
Plats: Ordenshuset
Arr: Swingum

16.00 MOJ.azz med Tor Lundmark
Mojazz med gästartist Tor Lundmark sång. (Thomas Olsson pi,
Esbjörn Mörtsell tr, Bert Jarehäll
bas, Per Mannberg git/sax)
17.00-18.00 Ellen Brodin
18.00 Brother North

00.00-00.55 Amace
Amace heter egentligen Amanda
Forsberg och är en 18-årig tjej från
Umeå som fick upp ögonen för
EDM för 5 år sedan. Hon fastnade
direkt för musiken och började
efter ett tag mixa musik hemma.
Idag har hon spelningar på olika
klubbar runtom i Umeå. Spelar bl.a.
progressive house, electro house
och melbourne bounce.

19.00 Mona Ersare
Singer/songwriter med rötter i
den svenska visan och de djupa
skogarna (se artikel sid 3).

19. BURMANS MUSIK
14. KVARTERET ASIEN
11.00-17.00 Bonsai
Visning av bonsai och information
om bonsaiodling.
Arr: Svenska Bonsaisällskapet
11.00-17.00 IKSU Kendo
Kendo, japansk fäktning, har sitt ursprung i de japanska samurajernas
träning och inte bara deras tekniker

Teaterkalas

12.00-16.00 EuroPopArt
Femte året i rad ställer Anna Karin
ut sina färgsprakande målningar på
Sveriges över 64 år gamla skivbutik
Burmans Musik. För att hylla dess
charm så har Anna Karin också
någonting nytt för i år, vilket blir konstverk med vinylskiva som underlag.
Arr: Anna Karin Karlsson med stöd
av Burmans Musik
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Studieförbundet Bilda slår sig åter
igen ihop med Sveriges äldsta
skivbutik och bjuder på Live på
Burmans - en heldag med lokala
akter på scenen. Räkna med en
blandning av pop, rock, punk,
metal och allt däremellan!
Arrangörer är Burmans Musik och
Studieförbundet Bilda.

KUNGSGATAN 91
18.00-01.00 Kjersti Dahlstedt
Konstnär Kjersti Dahlstedt visar
sina målningar i ett av Umeås
vackra, gamla trähus Öst på stan.
Varje heltimme samtal med Kjersti
om hennes bildkonst. Ingång från
Nytorgsgatan.
Arr: Örjan Tiren, Lena Danielsson

12.00 Tournesol
13.00 Halm
Countrybandet som spelar bas,
gitarr, piano och banjo. Har också
deltagit i Livekarusellen 2013.
14.00 Sons of Omega

PETERSON-BERGER-HUSET

15.00 Magic Lantern
16.00 Folkmord
Death/punk/hardcore-band

Hundaktivitet i parken

17.00 On the Cinnamon
18.00 Troubled Sky Band

22. VASAKYRKAN

19.00 Marrakech

19.00-21.00 Flöjtkonsert
Umeå flöjtförening och flöjtensemblen Håll klaffen
Arr: Vasakyrkan i samarbete med
Sensus

20.00 Sun
Rock/Blues
21.00 Epidemics
22.00 Johnny Electric

19. KUNGSGATAN
10.00-17.00 Vad skulle du säga om
hela världen lyssnade?
Arr: CISV Umeå

21.00 Konsert med Laurantzon &
Lundell
Sångerskan Lovisa Laurantzon och
pianisten Gustaf Lundell med en
repertoar som sträcker sig mellan
pop, jazz, visa, gospel & soul.
Arr: Vasakyrkan i samarbete med
Sensus

20. DÖBELNS PARK
12.00-12.30 Umeå i rörelse
Vad vet du om Umeås historia? Kan
du säga när Umeå fick sina björkar?
Vem Umeå grundades av eller när
Umeå växte fram från första början?
”Umeå i Rörelse” berättar om flera
årtal som har varit viktiga för Umeå
och Umeås historia. De tar även
upp många kulturhändelser som
inträffat under åren för att visa er hur
Umeå har förbättras och utvecklats
till att bli Umeå kulturhuvudstad
2014. Bakom projektet står Nathalie
Bylund, Sara Holmgren, Sara Wendel,
Tova Nordmark, Emmelie Söderberg
och Jeanette Granath från Estetiska
programmet: Estetik och media.
Arr: Midgårdssskolan
12.00-15.00 Hundaktivitet i parken
Ta med hunden på en rolig dag i
Döbelns park. Hundens Sociala
Rätt i Samhället, förkortat HSRIS,
anordnar aktiviteter för hundägare
och deras husdjur, aktiviteter som
bland annat agility, tipspromenad och lekar. Det är inte bara
vi tvåfotade som ska få ta del av
Kulturnatta 2014.
Arr: Hundens Sociala Rätt i Samhället
18.00-00.00 Ume-Metal Open Air
Band meddelas på hemsidan
www.kulturnatta.com
Arr: Ume-Metal i samarbete med
Kulturens Bildningsverksamhet och
Kontaktnätet Norra Norrland

Östlund, Lotta Kuisma. Projektledare/ Tonsättare: Anders Lind/ Institutionen för estetiska ämnen/ Umeå
universitet. Plats: Konsertsalen.
Arr: Umeå universitet

24. PARKERINGSHUSET
NANNA
14.30 Oratoriekören i parkeringshuset
Under ledning av Tomas Pleje
sjunger Oratoriekörens vackra
röster på plan 6. Vi får höra en
repertoar av vårsånger.
Arr: UPAB

23. NORRLANDSOPERAN
15.00 Romantisk sonatafton
En duo som träffades på Kungliga
musikhögskolan och sen dess har
konserterat tillsammans. I maj
åker de på turné i Västerbotten
och bjuder på musik av Mozart,
Brahms, Debussy och Brahms.
Program:.A.Mozart: Sonate i G-dur
kv. 379, L.v.Beethoven: Sonate
no.7 c-moll op.30 no.2, Cl.Debussy:
Sonate i g-moll L. 170, J.Brahms:
Sonate i d-moll op.108. Medverkande: Gregory Maytan, violin & Daniel
Beskow, piano. Plats: Black Box
Arr: NorrlandsOperan och Umeå
Kammarmusikförening
19.00-20.00 Voices of Umeå
En spännande konsert där den
mänskliga rösten som musikaliskt
instrument integrerats med den
digitala teknikens process. Tonsättaren Anders Lind leder projektet
som konstnärlig ledare vid Umeå
Universitet. Elever i årskurs 1 på
Midgårdsskolans estetiska program
med inriktning musik deltar i
projektet. Med på scenen: Studenter
från Umeå universitet, Oratoriekören,
Ungdomskören Turbulens,
Studentkören, NorrlandsOperans
barnkör och Midgårdsskolans
kör. Körledare: Tomas Pleje, Jonas

25. HANDELSGÅRDEN,
SAGAGALLERIAN
10.00-15.00 Handelsgårdens
björklövsauktion
En grupp kvinnliga hantverkare i
Västerbotten som håller på med
textil, keramik, träslöjd, glaskonst,
garn, delikatesser, smide, foto,
måleri och sömnad har skapat
en kollektion av helt unika och
specialdesignade föremål på temat
”Björklöv”. Varje hantverkare har
arbetat i sin egen teknik och tolkat
temat på sitt alldeles egna sätt, så
inget verk är likt det andra och finns
bara i ett enda exemplar! Verken
presenteras i butiken under veckan
före Kulturnatta och auktioneras ut
till högstbjudande. Sista dagen för
att lägga sitt bud är just under Kulturnatta lördagen den 24 maj, och
vinnarna kommer att kunna hämta
ut sina vinster veckan efter. Alla
bidrag till denna Björklövsauktion
går till VI-skogen, ett projekt för
trädplantering som gör stor skillnad
för människorna och miljön runt
Victoriasjön i östra Afrika. Hantverkarna skänker alltså sina alster
och budgivarna ger sitt bidrag till
ett konstruktivt miljöarbete.
Arr: Handelsgården

14.30 Björkklimatet
I framträdandet ”Björkklimatet”,
skapat av eleverna i årskurs 1 på
Midgårdsskolans estetiska program
med inriktning Estetik och media,
blandas ljudillustrationer, brinnande
facklor och fysiska uttrycksformer i
en berättelse om branden i Umeå
1888. Publiken får ta del av hur det
gick till när björkarna blev stadens
skydd mot framtida bränder och hur
vi kan applicera björkarnas skyddande roll på oss själva när onda
krafter så som främlingsfientlighet
tränger på. Bakom projektet står:
Johanna, Sanny, Kajsa, Linnea, Petra
och Alice.
Arr: Midgårdsskolan

15.00 Konsert för yngre publik
Möjlighet att prova orgel.
Arr: Umeå Stads kyrka

11.00-13.00 Teaterkalas – röstworkshop
Prova på andning/stöd/olika
tonbildning + sång och tillsammans medverka in en sång som
sjungs upp på Kulturcentrums
trapp, mot älven. Deltagare: För
Teatermagasinets ungdomar och
deras anhöriga, obs biljett (gratis)
som du kan hämta i biljettkassan
i Hamnmagasinet fack 3 en timme
innan Röstworkshopens början. Ledare: Pernilla Johansson Sandborg,
utbildad sång- och pianopedagog.
Längd: Ca 1,5 timme med paus.
Arr: Kulturcentrum för barn och
unga

EJ PÅ KARTAN:

BOKCAFÉ PILGATAN
Pilgatan 14
15.15 Musikcafé med Indiekören
Indiekören sjunger låtar som de valt
för att de är bra och för att det är
sjukt mäktigt att sjunga tillsammans!
Arr: Kulturföreningen Pilgatan

FOLKUNIVERSITETET

Romantisk sonatafton

PINGSTKYRKAN
20.00 Gospelfest
Gospelkören Life med solister och
komp under ledning av Linda Karlsson.
Arr: Pingstkyrkan Umeå i samarbete
med Studieförbundet Bilda

13.00-20.00 Vårsalong – öppet hus
Stor utställning av 200 elever
med alster i olja, akvarell, teckning, kroki, keramik i stengods,

E

0

1
Öppet
M hus på polisutbildningen.
Arrangör är Polisförbundet Polisstudenterna Umeå.

10ÅR

10.15
Intro kriminalteknik 1
KULTURNATTA

2014

10.30 Case 1
Caseförevisning: Stöld

11.00 Konflikthantering
Konflikthantering, kommunkation
och självskydd
11.15 Intro kriminalteknik 2
11.30 Case 2
Caseförevisning: Omhändertagande av berusad person
11.45 Avmarsch 1
Gemensam avmarsch till skytteuppvisning
12.00 Skytteuppvisning 1
Konflikthantering, kommunkation
och självskydd
12.15 Intro kriminalteknik 3
12.30 Case 3
Caseförevisning: Misshandel
12.45 Avmarsch 2
Gemensam avmarsch till skytteuppvisning
13.00 Skytteuppvisning 2
Konflikthantering, kommunkation
och självskydd
13.15 Intro kriminalteknik 4

PREI, KUNGSGATAN 101
14.00-18.00
Matfestival, dans och musik
Arr: PREI

13.30 Case 4
Caseförevisning: Krogkö

UMESTANS FÖRETAGSPARK
19.30-20.00 Kvällscruising
På kvällen samlas Umeås motorfolk
kl 19.30 på I20/Umestan och rullar
gemensamt in till city kl 20.00 där
vi tar del av Umeå Kulturnattas alla
otroliga kvälls- och nattevenemang!
Arr: Big Family Cruisers

27. ÖGONBLICKSTEATERN

16.30 och 18.30 Litterär vandring
Litterär vandring i pigan Ida
Kristinas Umeå med utgångspunkt
från Widdings roman Pigan och
härligheten. Samling och start:
Bokcafé Pilgatan slut Stadsbiblioteket. C:a 45 min.
Arr: Kulturföreningen Pilgatan i
samarbete med ABF

21. UMEÅ STADS KYRKA

18.00 ”Little” – Konsert med
uruppförande
Kompositören Monolog X har skrivit
ett stycke särskilt tillägnat Umeå
stadsförsamling. Stycket är skrivet
för orgel, blockflöjter, toy piano,
melodika och dator. Lisa Oscarsson
och My Eklund.
Arr: Umeå Stads Kyrka

26. INNERGÅRDEN
KUNGSGATAN 51

11.00 och 14.00 I Lars Widdings
fotspår
En stadsvandring med Lars Flodström. Samling/start vid Peterson
Berger-huset Öst på stan. Antal
deltagare är 25 st /gång och tar ca
1,5 timme. Gratisbiljetter hämtas i
stadsbibliotekets reception.
Arr: ABF, Umeåregionen läser,
Umeå Stadsbibliotek

POLISUTBILDNINGEN,
4 MA J 2
UMESTAN
Å2
4

rakuteknik samt glaskonstverk.
Under öppet hus-dagen kan man
besöka för att se hur det går till i
ateljéerna och verkstäderna. Lärare
och elever visar och berättar om de
olika teknikerna.
Arr: Folkuniversitetet Umeå

U

19. KUNGSGATAN UTANFÖR BURMANS

FOLKETS BIO
Gärdesvägen 6
15.00-16.50 och 02.30-04.20
Kortfilmsmarathon
För tredje året i rad sätter Folkets
Bio, Umeå upp kortfilmsvisning.
I år blir det vårens 8 nya filmer i
Svensk kortfilm c/o Folkets Bio.
Kolla in deras hemsida för fler
kortfilmsvisningar.

ATELJÉ PLIKT
Riddaregatan 2
12.00-00.00 Skåp
Ett tiotal konstnärer som delar lokal
och ibland även konstnärligt uttryck.
Framför allt delar de sin årliga utställning. Arbetsuttrycken växlar. Någon
målar i olja, en annan i tempera –
skulptur, experiment och happenings
kan förekomma. Samtalet om konst,
liv och mysterier har hög prioritet.
Arr: Ateljé Plikt

BILDMUSEET
12.00-15.00 Familjefest
Bildverkstaden flyttar utomhus.
Barn och vuxna bjuds in att skapa
självporträtt på många sätt – måla,
teckna, skapa i lera! Underhållning
av Varietéteatern som lär ut jonglering och att blåsa jättesåpbubblor.
Uppträdanden av barnkören Tonfiskarna m.fl. Fikaservering – alla
pengar går till Världens barn. Vid
regn är arrangemanget inställt.
Arr: Bildmuseet Umeå

LILLA GALLERIET
Kungsgatan 34
12.00-15.00 Snäckan – vernissage
och bokrelease
Bilderboksutställning för små
och stora utifrån ”Snäckan”; en
poetisk, magisk och dramatisk
berättelse av Pia Alfredsson och
Katarina Genar. Vernissage, konst
och illustration med inriktning på
barnkulturen. Invigningstalare:
Carl-Axel Gyllenram, Länsbiblioteket i Västerbotten.
Arr: Lilla Galleriet i samarbete med
Pia Alfredsson, Katarina Genar och
Länsbiblioteket i Västerbotten

Med reservation för eventuella
förändringar och tillägg i programmet. Uppdaterat program hittar du
på www.kulturnatta.com
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UMEÅ KULTURNATTA
20 maj 2005 gick den första upplagan av Umeå Kulturnatta av
stapeln i Umeå centrum. Sedan starten har över 17000 medverkat
på scener i mer än 2600 programpunkter. I år bereds plats för
ytterligare ett par tusen aktörer och över 300 programpunkter i
Kulturnattas 10-årsjubileum.Varje år producerar mellan 100-200
medverkande arrangörsparter det enorma programmet.
Till centrum kommer varje år ungefär 50 000
besökare men då det är fri entré är det svårt
att få absoluta mätningar på den siffran.
Undersökningar som gjorts visar att minst
var tredje Umeåbo besöker Kulturnatta under
dygnet och en besöksräknare hade över 50
000 passerande vid en punkt. Om man däremot räknar besökare till varje programpunkt
blir det således mycket mer. Med åren har
Kulturnatta också blivit något av en hemvändarhelg där Umeåbor bjuder hem sina vänner
och släktingar till en dag där staden verkligen
visar upp sin bästa sida.
Tanken med Umeå Kulturnatta är att skapa
ett gigantiskt folkmöte med kultur i centrum
av och för kulturlivet, där alla är välkomna i
ett medskapande som resulterar i ett stort

smörgåsbord av kulturaktiviteter. Det är en
manifestation av Umeås kulturliv samtidigt
som det är en manifestiation av Umeå när det
är som bäst. Kulturnatta ska också vara en
kraft som tillför kulturlivet, centrum, föreningsliv, näringsliv och kommunen ett mervärde,
ett win-win.
Kulturnatta kom till på initiativ av Umeå
C, delvis som ett resultat av ett EU-projekt
men utifrån en idé om att skapa ett event i
stil med Menningarnott på Island. Bakom
idéerna stod bland annat Ove Segerlund/
Aniara men också Umeå C. Konceptutvecklingen fick också hjälp av Kulturföreningen
Kretsen som hade kunskap om kulturlivets
potential att ta visionen från idé till genom-

förande. Snabbt hakade fler och fler på
initiativet och det skulle krävas en tidning i
sig för att berätta om alla som varit med och
utvecklat innehållet under åren.
Från att ha varit en ”död” helg i maj där
centrum låg öde har staden fått en av norrlands största festivalliknande händelser. I
kölvattnet av Kulturnatta har centrum också
successivt levt upp under åren. Umeå som
kulturstad har också utvecklats starkt. 2005
kom Umeå Höstljus där mycket samverkan
fanns i formandet av ljusfestivalen, 2007
peakade Citykalaset med 15000 besökare,
2008 kom Sommaren i City och sedan Umeå
Fashion Week. 2010 blev Umeå Europas
Kulturhuvudstad och sedan dess har staden
fortsatt utvecklas med exempelvis Brännbollsyran, UxU, Sunset Park, Littfest med
flera festivaler som tagit plats. 2014 är
Umeå en vital kulturstad.
Umeå Kulturnatta fortsätter att vara arenan för
bredd och mångfald, för ett enormt medskapande där alla är välkomna, som visar
upp vad som repeterats i replokaler, källare,
produktionsstudios och hemmavid i snickeriet, som välkomnar våren och festivalsom-

maren. I takt med att Umeå växer så utvecklas
också Kulturnatta.
Kulturnatta har en stark lokal förankring
med ca 85% av aktörerna i programmet.
Utöver detta gästas Kulturnatta varje år av samarbetspartners och aktörer från såväl region
(5%), nationell nivå (10%) som internationella
gästspel (2%). Sedan 2006 samarbetar Umeå
med Luleås Kulturnatt i ett utbyte av artister
och sedan 2007 med Konstens Natt i Vasa.
2010 började en strategi med teman som
skulle ta Kulturnatta år för år mot en bredare
omvärld. Successivt har Umeå Kulturnatta
blivit mer än bara en lokal angelägenhet och
som kulturnatt sticker den ut nationellt och
internationellt med denna profil.
År 2011 gästades Kulturnatta av ca 400 inresande medverkande kulturutövare som resultatet av temat ”Det Nordliga”. Samverkan
med omvärlden har utvecklats med åren och
Umeå Kulturnatta har samarbetat med aktörer
som Trästockfestivalen, Boden Kulturnatta,
Kulturnatten i Uppsala och Umeåregionens
kommuner, Kulturakademien i Storuman med
flera som väljer att gästa Kulturnatta med
scener och artister varje år.
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10 ÅR: 2005-2014
Som strategi har detta lett till att Umeå och
kulturaktörer från Umeå fått möjlighet att
synas runtom på andra kulturnätter och
liknande sammanhang där de fått vara
ambassadörer för Umeå och dessutom har
staden marknadsförts positivt och levande.
Kulturnattas enorma program produceras
genom en arbetsgrupp som har till uppgift att
samordna hela fenomenet och att möjliggöra för så mycket programinnehåll som bara
är möjligt. I det arbetet ingår bland annat
att informera, samla in och sammanställa
programmet, söka tillstånd och ansvara för
utomhusytornas koordinering, säkerhet och
logistik, marknadsföring av programmet och
information. Gruppen sköter också samordningen av vissa scener samt Rådhusscenens
program och utbud.
Utöver det arbetar den lilla centrala personalstyrkan med att även söka sponsorer
och samarbetspartners till eventet. Umeå
Kommun ställer upp med den livsnödvändiga grundtryggheten i ekonomin. Det som
kanske få vet är att över hälften av de resurser
och pengar som behövs för att genomföra
det centrala arbetet med Kulturnatta 2014

kommer från näringslivet! Tack vare det stora
engagemang som finns från företagen blir
Kulturnatta möjligt att genomföra såsom vi är
vana att se det.
Låter det mycket? Ja, men då har vi inte
i det räknat på majoriteten av innehållet i
Kulturnatta, vilket utförs av 100-150 olika
arrangörsparter varje år. Föreningar, företag, institutioner och även privatpersoner
och myndigheter arrangerar i det stora
Kulturnatta-programmet. De resurser som
krävs för att uppbåda detta har inte hittills
kunnat mätas. Det viktiga är att komma ihåg
att majoriteten av utbudet är ett resultat
av Umeåbornas engagemang. Man kan
faktiskt på ett sätt påstå att Kulturnatta
är crowdfunded”, även om ingen formell
biljett köps, då utbudet skapas av insatser
från en så stor bredd människor på många
sätt. Allt blir fritt för besökarna att uppleva
i programmet, men vi brukar understryka är
att även om det är fri entré är det inte gratis
att genomföra…
Hur blir utbudet då? Hur väl speglar det
Umeå? Ja, en rad olika aktörer och arenor deltar med en stor bredd, som tidigare nämnts.

Från NorrlandsOperan till en scen ”under
bron” på initiativ av en enskild ungdomsarrangör, Kulturnatta inkluderar en enorm
bredd aktörer. Kulturnatta har också ett
jämställt program. 2013 var det 51.7% kvinnor, 2010 var det 48,2% och arrangemanget
har naturligt rört sig därikring. Kulturnatta
inkluderar också en hög andel minoriteter
representerade (ca 6% av alla akter) och
har en bra spridning på ålder bland de
medverkande (varsin tredjedel unga, unga
vuxna och vuxna). Det man kan se i statistiken däremot är att bland kulturformerna
dominerar ännu musiken men det finns år
för år alltmer inom konst, dans, film och
scenkonst som tar plats.
Umeå Kulturnatta firar nu 10 år som fenomen.
Det har varit 10 år av hårt slit, mycket DIYlösningar och mycket blod, svett och dårar
som satsat tusentals timmar för att tillsammans uppnå en årlig kulturmanifestation utan
motstycke i Umeå. Under de 10 år som gått
har tusentals och åter tusentals personer fått
möjlighet att stå på scener, kanske för första
gången. Många karriärer har börjat på Kulturnatta och många har upptäckt nya förmågor

de inte visste fanns när man råkat ramla över
en oväntad kulturhändelse. Kulturnatta har
skapat folkmöten, möten mellan artister,
unga och gamla, över gränser som språk och
härkomst, mellan människor, kulturutövare
och arrangörer, mellan Umeåbor och inresande.
Vi som arbetat med Kulturnatta centralt vill
tacka för de 10 år som gått. Vi vill tacka alla vi
samarbetat med och alla företag, föreningar,
kloka politiker och tjänstemän, volontärer,
artister, kulturarrangörer, institutioner, människor som hjälpt oss genomföra Kulturnatta.
Vi skulle kunna fylla en bok med alla namn.
Tack för 10 år av engagemang och medskapande.

Niklas Carlsson
projektledare 2005-2014

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Umeå Kulturnatta 2014

ANNONS
M

2
EÅ

4 MA J 2
01

U

4

10ÅR
KULTURNATTA

2014

ÅRETS PARTNERS 10ÅR
2014
UMEÅ KULTURNATTA 2014
M

2
EÅ

4 MA J 2
01

4

U

12

KULTURNATTA

Förutom hundratals arrangörer som ser till att Kulturnatta har mängder av kulturhändelser finns också ett antal
företag som samarbetar centralt med Kulturnatta för att möjliggöra denna fantastiska dag av kulturupplevelser.
Man bidrar med resurser, kompetens, egna händelser och annat spännade.
Här presenterar vi stolt årets samarbetspartners till Umeå Kulturnatta och riktar ett STORT TACK till alla som
medverkat. Läs mer på www.kulturnatta.com

JUBILEUMSSPONSOR 2014

MEDIAPARTNER

JUBILEUMSSPONSOR 2014

HOTELLPARTNER

LJUDLEVERANTÖR

HUVUDFINANSIÄR

BILDLEVERANTÖR

STORPARTNER

RENMARKSSCENEN PRESENTERAS AV:

KULTURNATTA-PARTNERS 2014

13 september 2014

REGIONALA, NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA SAMARBETSPARTNERS 2013-2014
Kulturnatten i Luleå • Kulturnatta i Boden • Kulturnatten i Uppsala • Konstens Natt, Vasa • Urkult • Umeåregionen
Kulturakademien Storuman • Inlandskult • Kontaktnätet

SÄRSKILDA TACK FÖR OLIKA INSATSER TILL KULTURNATTAS CENTRALORGANISATION:
Martin Uddestrand • Reidar Rova • Kulturföreningen Kretsen • Umemodellen
Umeå Teknikresurs och MMN-o • Juhani Rajala • Alla volontärer

UMEÅ KULTURNATTA INITIERADES OCH PRESENTERAS AV:

Umeå

som nu är
en del av:

För innehållet i denna bilaga svarar Thomas Nilsson, 073-654 98 10. Frågor om innehållet, se www.kulturnatta.com • Medföljer som bilaga i VK och Folkbladet • Tryck: Daily Print, Umeå 2014 Med reservation för eventuella förändringar
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Therése Svärd, Leif Engström, Andreas Nilsson, Per Melander, Johan Rasmuson, Magnus Stenberg, EdelPhoto, Kicki Mannberg, Umemodellens fotografer med fler.a

