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HISTORIEN GER NÄPPELIGEN någon plan-
ritning för framtiden ändå är det historiska 
perspektivet viktigt för att förstå vår samtid 
och det som komma skall. Hur lever vi och vad 
lämnar vi efter oss. Jag vill lyfta fram några 
av höstens produktioner som berör detta.
 Osebol är en by med drygt 40 invånare 
men det är också en poetisk dokumentär med 
berättelser som tillsammans utgör en mång-
fasetterad, personlig och levande gestaltning 
av svensk – och global – nutidshistoria. Om 
stad och land, en plats, en tid. Detta kritiker-
rosade verk möter vi på Studion i november. 
Musikfest blir det med »Hög Tid«, en manifes-
tation längs Västerbottenskusten för att hedra 
spelmannen och samen Johannes Renström 
som brutalt dödades på ett bröllop 1886. 
Norrbottensteatern kommer tillbaka med en 
ny musikteaterföreställning som inte går av 
för hackor efter »Kåldolmar och kalsipper« i 
våras. »Nybergs mekaniska verkstad« berättar 
historien om en motståndsman i Kiruna. Hur 
mycket är vi beredda att offra för att stå upp 
för det vi tror på. I »Riddare av tusen äventyr« 
utmanar PotatoPotato den svenska jämställd-
hetspolitiken med en föreställning om flickan – 
i naturen och det offentliga rummet. I »Förstå 
Världen« möter vi några utvalda radiokor-
respondenters berättelser och reflektioner från 
världens olika hörn. »Barnen« är ett posta-
pokalyptiskt drama som utspelar sig i efter-
dyningarna av en kärnkraftskatastrof. Pjäsen 
har gjort succe i London och på Broadway. I 
detta smarta och rappa relationsdrama, med 
svart humor, får vi fundera över vilket histo-
riskt ansvar vi har och tar – och vilket ansvar 
vi undviker.
 I »Nakna som foster och gudar« träffar 
vi ständigt aktuella Karin Boye under hen-
nes sista år. Genom ögonen på hennes stora 
kärlek Margot Hanel görs återblickar på 
parets liv och därmed blottas en osynliggjord 
historia. I dansfusionföreställningen »Näss« 

möter Marocko Paris. Hip-hop, nordafrikansk 
folkdans och nycirkus förenas i en energifylld 
blandning. I »Gregarious«, nycirkus i världs-
klass, bjuds vi på bländande parakrobatik, 
språngbräda och kinesisk påle. Detta är 
föreställningen som alla pratade om på årets 
Subcasefestival. 
 Dramaten besöker oss med »De Oroliga«, en 
berättelse om ett barn som inte kan vänta med 
att växa upp och om två föräldrar som helst 
vill vara barn. »Fallfrukt« berättar om kvinnor 
längst ner på botten, om tillfrisknande och om 
att välja livet. Stort skådespeleri, ordkonst-
närsskap och nyttig ångest. En berättelse 
om minnen och glömska och alla historier 
som utgör ett liv. Skuggteaterns »Kallar du, 
 kommer jag« är en teaterupplevelse i drive-in-
teaterformat som rönt stor uppmärksamhet. 
Ögonblicksteaterns »Bastuklubben« under-
söker systerskap utifrån dambastun som rum 
och sammanhang. Den turnerande bastun och 
nyskrivna föreställningen ångar av kvinnors 
berättelser. Profilteatern sätter, i samarbete 
med Västerbottensteatern, upp »Tillbaka 
innan midnatt« där ett ungt par flyttar från 
stan till en avlägsen gård. Lugnet störs snart 
och det hela utvecklar sig till en psykologisk 
thriller. 
 På alla hjärtans dag 2020 är Klungan 
tillbaka med föreställningen »Toppa jaget!«, 
en komisk existentiell berättelse om att känna 
sig otillräcklig och att inte känna sig hel 
som människa. Något att se fram emot när 
 mörkret drar in.

Vi ses i salongerna!
Anders Ålander

– EN DEL AV RIKSTEATERN 
INFO@UMEATEATERFORENING.SE

Att känna sin historia
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CARL JOHAN DE GEER /  T.O.M. 15 SEP 2019 
DEN STORA MISSUPPFATTNINGEN  

ANIMALISK /   T.O.M. 20 OKT 2019 
KONST ÖVER ARTER OCH EXISTENSER  

GRADA KILOMBA / 11 OKT – 15 MARS 2020 
ILLUSIONER  

ANN EDHOLM /  15 NOV – 12 APRIL 2020
TUNGAN PÅ ORDET  

DESIGN MATTERS 15 NOV – 5 APRIL 2020

TI-TO 10-17, FR 10-21, LÖ-SÖ 10-17. FRI ENTRÉ.



HÖSTEN 2019 5

På internet skrämmer en ny 
typ folksägner livet ur en hel 
generation. Skuggteaterns 
berättare Love Ersare har 
finkammat forumen efter så 
kallad »Creepypasta« från 
Väster botten och sammanflätar 
dem med äldre folktro för att 
ta berättelserna från nätet till 
lägerelden. När du ser »Kallras« 
får du sitta i en av sammetsfå-
töljerna i Naezéns bibliotek på 
Stora hotellet, sluta ögonen och 
rysa till berättelserna.

 

TEATER

KALLAR DU, 
KOMMER JAG

 Datum/tid  15, 16, 21, 22, 23, 24,   
  29, 30, 31 aug kl 19.00
 Spelplats Bräntbergsbackens 
  parkering
 Längd ca 1 tim 30 min
 Biljettpris 350 kr per bil
 Biljetter Biljettcentrum.com
 Manus & regi Emil Nilsson-Mäki
 Scenbild &
 kostym Frida Allberg
 Teknik Johannes Oscarsson
 Medverkande Karin Malmberg
  Magnus Nilsson-Mäki 
 Medarrangör Umeå Teaterförening

»Kallar du, kommer jag« är en 
unik teaterupplevelse i drive-
in-teater format. Precis som 
i drive-in-bio ser och hör du 
föreställningen inifrån din egna 
bil. Du köper en bil-biljett och 
väljer själv om ni är 1,2,3 eller 
4 st i bilen, men att vara 4 st 
kan påverka er sikt.  
 Missa inte att även se »Ingen 
vet att vi känner varann« som 
är ett helt fristående verk om 
när Tove och Leons relation 
startade tjugo år tidigare.

Drive-in teater
 
Sommarnatt +14°C. En bil står ensam på en ödslig grusparkering. 
I den sitter Tove och nickar sakta i takt till bilradions skrål. 
En cykel rullar upp på parkeringen. Leon anländer. 
Båda sätter sig i bilen. De har bestämt ett möte, långt ifrån andras blickar. 
De har inte träffats på många år, men när en kallar, kommer alltid den andre, 
så har det alltid varit.

SKUGGTEATERN PRESENTERAR:

TEATER

INGEN VET ATT 
VI KÄNNER  
VARANN

 Datum 29 oktober
 Lokal Ålidhemskolan alt Klossen
 Längd ca 1 tim
 Biljetter Kulturbiljetter.se
 Manus & regi  Emil Nilsson-Mäki
 Scenograf Frida Allberg
 Medverkande Karin Malmberg
  Magnus Nilsson-Mäki 
 I hörlurarna Hannah Valdermansson
  Robin Norberg m fl
 Medarrangör Ålidhem Äger
  Från 12 år

I »Ingen vet att vi  
känner varann« är 
publiken ombytt till en 
idrottslektion. Det är den 
helt fristående berättelsen 
om hur vän skapen 
mellan Tove och Leon 
från  »Kallar du,  kommer 
jag« växte fram. Med 
hörlurar hör vi deras 
samtal med  varandra 
 samtidigt som vi 
följer gympa lärarnas 
instruk tioner. 

Tove och Leon hamnar på 
samma bänk under idrottslek-
tionen. Av olika anledningar 
deltar ingen av dem, de sitter 
på sidan och tittar på. Där 
på bänken utvecklar de en 
unik vänskap som utgår 
ifrån fantasier och »what if 
scenarion«. De fortsätter hela 
terminen och bygger världar 
om knarkaffärer, förbjuden 
kärlek mellan gympalärare 
och om mörka nätter med 
varulvsvampyrer. De lär känna 
varandra på ett sätt som inte 
ens deras egen familj gör. 
Men ingen vet att de känner 
varann.

TEATER

KALLRAS

 Datum 1 nov, 1, 8, 15 dec 
 Lokal Gotthards/Stora hotellet,  
  Naezéns bibliotek
 Längd ca 45 min
 Biljetter info@gotthardskrog.se
 Av & med Love Ersare
 Regiöga Emil Nilsson-Mäki
 Medarrangör Gotthards
  Från 15 år

Samtida folksägner 
från Västerbotten
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Med inspiration från 70-talets 
hiphopscen i New York och det 
marockanska bandet Nass el 
Ghiwane gör kompaniet Massala 
Dance Company en förställning 
med starka kontraster och tvära 
kast. I detta dansverk utforskar 
de sju dansarna varandras styr-
kor och svagheter med en energi 
som fullkomligt tar över scenen.
I »Näss«, som betyder folk på 
arabiska, möts nordafrikansk 
kultur och samtida danstradi-
tion. I en fusion mellan maroc-
kanska folkdanser och Paris-
förortens hiphop skapas en 
intensiv föreställning som lyfter 
fram styrkan i det gemensamma.
Kompaniet grundades 2010 av 
fransk-marockanske dansaren 
och koreografen Fouad Bous-
souf vars konstnärsskap känne-
tecknas av viljan att förena olika 
dansstilar och uttryck. Kompa-
niets genreöverskridande verk 
har fått stor uppmärksamhet 
världen över.

DANS

NÄSS

MASSALA DANCE COMPANY / 
DANSNÄT SVERIGE

 Datum/tid 3 sept kl 19.00
 Lokal Black Box, Norrlandsoperan
 Längd 55 min
 Biljettpris 210 kr, Scenpass 170 kr,  
  pens/stud/19–26 år 130 kr,  
  ungd 60 kr
 Biljetter  Biljettcentrum.com
  Norrlandsoperan.se
 Koreografi Fouad Boussouf 
 Ljusdesign Françoise Michel 
 Kostym & 
 scenografi Camille Vallat 
 Musik Roman Bastion
 Video Floriane Pinard 
 Medverkande Elias Ardoin
  Sami Blond
  Mathieu Bord
  Maxime Cozic
  Loïc Elice
  Justin Gouin
  Nicolas Grosclaude
  Yanice Djae
 Arrangör Norrlandsoperan
  Umeå Teaterförening

PRESSKLIPP:

»…the dancers of Company Massala 
hold us mesmerised in the palm of their 
hands.«

SPRINGBACK MAGAZINE

Dansfusion 
med sprängkraft
Med en fot i Marocko och en fot i Parisförorten 
Val-de-Marne har koreograf Fouad Boussouf skapat 
ett explosivt möte mellan tradition och modernitet. 
Här förenas hiphop, nordafrikansk folkdans och 
nycirkus i en fantastisk mash-up.

LIVE PÅ BIO   
/  MUSIKTEATER

EDDAN

VÄSTANÅ TEATER

  Datum/tid 7 sept kl 16.00
 Lokal  Miklagård, 
  Umeå Folkets Hus
 Längd 2 tim 50 min inkl paus
 Biljettpris 275 kr, Scenpass/medlem  
  235 kr, student 190 kr,
  inkl fika
 Biljetter Biljettcentrum.com
 Regi Leif Stinnerbom
 Manus Jon Fosse
 Dramaturgi Susanne Marko
 Musik Magnus Stinnerbom
 Koreografi Jimmy Meurling
 Kostym Inger Hallström Stinnerbom
 Scenografi Bo Jonzon
 Medverkande 19 skådespelare
  5 musiker
 Arrangör Umeå Folkets Hus
  Norrlandsoperans vänner
  Umeå Teaterförening

Ingen sommar utan 
Västanå Teater

Folk vallfärdar varje sommar till 
Berättarladan vid sjön Fryken 
i Värmland för att uppleva 
Västanå Teaters färgsprakande 
musikteaterföreställningar. I år 
spelar de »Eddan« som bygger 
på en samling nordiska kvä-
den och verser, huvudsakligen 
tillkomna i Norge och på Island 
under åren 800–1000. Det är 
mytologiska berättelser burna 
av ett fantastiskt språk, äventyr 
med gudar, jättar, dvärgar och 
andra varelser. Det är mustiga 
sagor om skapelse och under-
gång, där humorn och visheten 
går hand i hand. »Den poetiska 
Eddan«, i Jon Fosses version, är 
ett spännande, poetisk och säll-
samt verk, som skapats för Väs-
tanås Teaters spelstil, där den 
folkliga musiken och dansen är 
en integrerad del av berättandet. 
Missa inte denna direktsändning 
av »Eddan« den sista lördagen 
den spelas.
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Johannes Renström, uppvuxen 
i Stämningsgården utanför 
Skellefteå, var vida känd som 
den främste storspelman-
nen i norra Västerbotten. Ett 
musikaliskt underbarn, en klart 
lysande stjärna. Samtidigt 
var han utfattig och kringvan-
drande. Som spelman mötte 
han uppskattning och respekt, 
men som same drabbades han 
av rasism och avundsjuka. 
Det kulminerade när han 
 dödades brutalt, bara några 
veckor innan sin 30-årsdag.
 – I höst är det verkligen 
hög tid att hedra Johannes, 
säger initiativtagaren Thomas 
Andersson, som i september 
ställer sig på scenerna tillsam-

Äntligen dags att 
hedra spelmannen 
Johannes

Hans liv slutade tragiskt vid 
en bröllopsfest i Västra Sjulsmark, 

en decemberkväll 1886. Nu över 
130 år senare är det hög tid att resa 

en minnessten över Johannes 
Renström och göra en miniturné längs 

Västerbottenskusten. Allt för att 
hedra spelmannen och manifestera 

hans stora betydelse för folkmusiken.

MUSIK/  
BERÄTTANDE

HÖG TID

THOMAS ANDERSSON/ 
VÄSTERBOTTENS  
SPELMANSFÖRBUND

 Datum/tid 15 sept kl 18.00
 Lokal Idun, Umeå Folkets Hus
 Längd ca 90 min
 Biljettpris 330 kr, Scenpass/  
  medlem 295 kr, ungd 120 kr
 Biljetter Biljettcentrum.com
 Medverkande Thomas Andersson
  Katarina Barruk
  JP Nyströms orkester
  Jörgen Stenberg
  Annica Wennström
  Daniel Pettersson
  Maria Jonsson
  Magdalena Andersson 
  Leif Stinnerbom
 Arrangör Umeå Teaterförening
  Umeå Sameförening, Såhkie
  Umeå Folkmusikförening
  Studieförbundet Bilda
  Umeå Folkets Hus 

»Hög Tid« ges även på Nordanåteatern, 
Skellefteå 13 september kl 19.00. Invigning 
av minnessten och minneskonsert i Bygdeå 
Kyrka 14 september kl 14.00.

mans med en lång rad musiker-
kollegor. De genomför en mani-
festation som länge ska ge eko 
längs hela Västerbottenskusten.
 Thomas Andersson är en 
etablerad spelman och muntlig 
berättare, som i många år åkt 
runt och återgivit den tragiska 
berättelsen om Johannes »Lap-
pojken« Renströms brutala och 
för tidiga död. Nu vill han alltså 
ta nästa steg och även lyfta fram 
det musikaliska arv som musi-
kern Renström lämnade efter 
sig. Det blir en helg med mäktiga 
konserter i både Skellefteå och 
Umeå samt en minnesstund med 
både konsert och avtäckande av 
en minnessten i Bygdeå. 
 – Jag får med mig JP 

Nyströms, Katarina Barruk, Leif 
Stinnerbom och många fler på 
vår miniturné och vi ska göra vad 
vi kan för att hedra den gudabe-
nådade spelmannens minne, säger 
Thomas Andersson.
 – Vi kommer att kunna visa på 
hur musiken vandrat, från fiol till 
fiol, från Johannes dagar fram till 
vår tid – och jag kan utlova stor 
spelglädje!

* – Som en oväntad bonus har vi 
fått möjlighet att låna en fiol som 
Johannes Renström själv med 
stor sannolikhet både ägde och 
spelade på! Det historiska instru-
mentet kommer givetvis att få en 
hedersplats vid våra konserter, 
säger Thomas  Andersson.

KATARINA BARRUK

JP NYSTRÖMS ORKESTER

LEIF STINNERBOMThomas Andersson med Johannes Renströms fiol*
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UMEAJAZZSTUDIO.SE

LIVEJAZZALLTID PÅ EN TORSDAG

PÅ LEGENDARISK JAZZKLUBB

MAT & DRYCK FRÅN KL. 19 / JAZZ KL. 20 / STUDION UFH

PREMIÄR 12 SEPTEMBER

KRISTIN AMPARO KVARTETT

ÄLSKLING A SELF-PORTRAIT 
THROUGH THE EYES 
OF MY LOVERS
22 september — 26 januari

TIS–FRE 10–17 | ONS 10–20 | LÖR–SÖN 11–17 | ALLTID FRI ENTRÉ

Gammlia Umeå | www.vbm.se

Jenny Rova skapar ett självporträtt med bilder 
fotograferade av tidigare pojkvänner och älskare
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LOKAL: Studion, Umeå Folkets Hus. Dörrarna öppnas 1 tim före showen startar
BILJETTPRIS: 250 kr Scenpass 230 kr
BILJETTER: Från 26 augusti, Biljettcentrum 090-13 31 80, www.biljettcentrum.com, 0771-47 70 70. 
Ange om specialkost önskas. Hörhjälpmedel finns.
ARRANGÖR: Västerbottensteatern, Umeå Teaterförening, Umeå Folkets Hus, ABF.

Teater på maten, tack
Vardagslyx i början av veckan. Lunch- och middagsteater är ett populärt nöje med god mat 
och grym publikkontakt. Alltid med berättandet i centrum. Varsågoda, låt er väl smaka.

TEATER  

+ VARMRÄTT,  

SALLAD, BRÖD, KAFFE, 

CHOKLADBIT  

230–250 KR

O/ROLIGT LIV
LUNCHTEATERFAVORIT 
TILLBAKA

Charlotte Lindmark kickar igång lunch- och 
middagsteatersäsongen med det som 
Norrbottens-Kuriren beskriver som »En 
djupt berörande berg- och dalbana där ett 
underfundigt manus mejslar fram den fan-
tastiska skådespelarprestation som bjuds 
denna premiärafton«. I föreställningen 
möter vi Knubb som har haft 128 relationer, 
gillar beröm, hämnd och hoppade av clown-
skolan. Hon står bland skrynkliga pappers-
lappar och går igenom sitt utspridda liv och 
de mest otroliga historier kommer fram. 
Publiken kastas in i en centrifug där livets 
rimlighet utforskas med lika delar skratt 
som allvar. Det här är en teaterupplevelse 
som balanserar mellan improvisation och 
skriven text där ingen föreställning blir 
den andra lik. Charlotte Lindmark är en 
återkommande gäst på lunchteaterscenen 
i Umeå där hon spelat »UNDER [är jag] 
BAR« och monologerna »Jag och min 
Pessimist« samt »Hope«.

 Datum/tid 16, 17 sept kl 12.00, 
  lunchservering 11.20
  16 sept 18.00
  Middagsservering 17.20
  (Baren är öppen)
 Längd Lunch ca 1 tim
  Middag ca 1 tim 30 min
 Av & med Charlotte Lindmark
 Regi & 
 dramaturgi Mia Westin
 Produktion Glugg Produktion

NÄR PRINSEN 
KOM TILL BYN
GUNNAR EKLUND I HYLLAD 
TORGNY LINDGREN -
FÖRESTÄLLNING

»En dag när moster Lydia stod vid köksbor-
det – ja det var under kriget och hon hade 
just kokat tre fläskläggar som hon skulle 
plocka köttet av – knackade självaste prins 
Eugen försiktigt tre gånger på dörren innan 
han steg in. Moster Lydia visste ju inte alls 
vem det var och ropade: Plats! Plats! Prins 
Eugen ställde sig genast i givakt men det 
var inte åt honom hon skrikit, utan åt den 
danska doggen Lola …«
 Få skådespelare har väl bjudit på så 
många av Torgny Lindgrens texter och 
karaktärer – och så ofta som Gunnar 
Eklund. Denna fria tolkning av »Brokiga 
Blads  vatten« – en färgglad berättelse om 
livet och kärleken till konsten har gått för 
 utsålda hus hela våren. 

 Datum/tid 7, 8 okt kl 12.00, 
  lunchservering 11.20
  7 okt kl 18.00
  Middagsservering 17.20
  (Baren är öppen)
 Längd  ca 1 tim
 Av & med Gunnar Eklund
 Författare Torgny Lindgren
 Regi Bobo Lundén
 Dramaturgi Tora von Platen
 Scenografi 
 & kostym Linda Tubler
 Produktion Västerbottensteatern

EFFEKTEN   
AV AFFEKTEN
IMPROVISATIONSFÖRE-
STÄLLNING OM VARFÖR   
VI GÖR  SOM VI GÖR

Livshändelser, konflikter, glada åter-
seenden, pinsamma ögonblick, rogivande 
stunder och kärleksmöten tar plats när 
UngHästens mästerliga improvisatörer 
intar scenen. »Effekten av affekten« hand-
lar om att vara människa bland människor, 
om vår kommunikation med omvärlden 
och oss själva. UngHästen tar greppet om 
våra affekter och känslor och ställer oss 
frågan: Hur blev det nu då? Föreställningen 
är skapad i samarbete med Lena Stenvall 
som medverkar i anslutning till middagsfö-
reställningen. Lena har under 25 år arbetat 
som behandlare i psykiatrin. Hon har för-
djupat sig i Affekt-teori och det mesta om 
vad vi idag vet lugnar hjärnan. Vi föds med 
7–9 grundaffekter som har både en fysisk 
och en psykologisk komponent där varje 
affekt är kopplade till typiska ansiktsuttryck 
och kroppshållningar. Som vi känner igen 
hos andra – men kanske inte alltid hos 
oss själva?

 Datum/tid 28, 29 okt kl 12.00, 
  lunchservering 11.20
  28 okt kl 18.00
  Middagsservering 17.20
  (Baren är öppen)
 Längd Lunch ca 1 tim
 Middag  ca 2 tim inkl föreläsning
 Regi Per Gottfredsson
 Scenografi 
 & kostym UngHästen
 Medverkande David Åkerlund
  Linda Gustafsson
  Niklas Larsson Lirell
  Lena Stenvall
 Produktion Västerbottensteatern

»FRÖKEN«
UR SARA LIDMANS   
»HJORTRONLANDET«

Västanå Teater presenterar »Fröken« med 
Magdalena Eriksson och Alva Granström, 
två unga folkmusiker som tagit upp berät-
tandet som levande och självklar del i sitt 
musicerande konstnärskap. 
 I sin roman »Hjortronlandet« berät-
tar Sara Lidman om tre slag av vägfarande 
som då och då gästar den norrländska lilla 
byn Ön för ett dygn. Det är lodarna, nasarna 
och resandefolket. Den som oftast kommer 
är Fröken, eller Strömberg som han egent-
ligen heter. En omanlig, svassande fågel 
som byns befolkning drev skoningslöst 
med. Fröken är en levnadskonstnär, en 
konstnärsfigur med flera talanger, men 
 han bär på en mörk historia.

 Datum/tid 25, 26 nov kl 12.00, 
  lunchservering 11.20
  25 nov kl 18.00
  Middagsservering 17.20
  (Baren är öppen)
 Längd  ca 1 tim
 Av och med Magdalena Eriksson 
  Alva Granström
 Regi Leif Stinnerbom 
 Produktion Västanå Teater 
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Fri entré. Köp lunch eller fika i god tid. Föredragen tar 20 minuter, efteråt finns tid för frågor.

VETENSKAPSLUNCHER
Torsdagar kl. 12.15, Kafé Station

12.9  Allvarliga skämt — humor och normer inom  
naturvetenskap 
Maria Berge, utbildningsvetenskap

19.9  Chefen — en risk eller friskfaktor på jobbet? 
Susanne Tafvelin, psykologi

26.9  Mellan fakta och myter — hur allvarligt är  
läget med insekterna på vår planet? 
Natuschka Lee, ekologi

3.10  Inre styrka — en väg att möta kriser och  
åldrande 
Kerstin Viglund, omvårdnad

10.10  Klimatfiktion och ungas tankar i  
undervisning om hållbarhet 
Annika Manni, utbildningsvetenskap  
och Maria Lindgren Leavenworth, språk

17.10  Hur och varför ska man läsa 22 000 romaner?  
Pelle Snickars, medie- och kommunikations-
vetenskap

24.10  Industristöd, regionalpolitik och Algots Nord 
1972–1981 
Lena Andersson-Skog, ekonomisk historia

31.10  Snarkning — vibrerande folksjukdom som  
stör och förstör 
Per Stål, anatomi

7.11  Norden och morden: Bilder av Norden i 
 samtida kriminallitteratur 
Katarina Gregersdotter, språk

Vetenskapsluncherna sänds även på  
live.umu.se. Sök på Vetenskapsluncher.

www.umea.se/bibliotek

En plats 
för nyfikna
På våra elva folkbibliotek och på biblioteksbussen  
kan du låna böcker, musik, filmer och ljudböcker.  
Det finns också dagstidningar, tidskrifter, uppslags
böcker,  samhällsinformation, datorer med databaser 
och tillgång till internet. 

Biblioteken är en populär mötesplats för stora och  
små och har ett brett utbud av aktiviteter och program, 
de allra flesta gratis. Du kan exempelvis delta i en läse
cirkel, besöka ett språkcafé, forska efter dina förfäder, 
lyssna på en författare, ta med barnen till sagostunden, 
få läxhjälp, skapa något i en formverkstad – eller bara  
ta det lugnt en stund. 

Läs mer på www.minabibliotek.se  
Välkommen!

biblioteksbuss

BaBybokprat
tekniktorsdag

lAseklubb

DIGitalhjalpen
Slaktforskning INternetlana 

bocker Kommuninformation

Sagostunder

tidningar

laxhjalp

Oppen  

FoRmverkstad

  lyssna  

pa musiK
SPRakCafe Forfattarbesok

SAngstund fOr barn
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Sveriges roligaste 
komiker på 
Klubb Fanny i höst!

Fannyhösten inleds med årets manliga komiker och avslutas med årets kvinnliga komiker. 
Däremellan uppträder superstjärnan och Statementfestivalaktuella Emma Knyckare 
med Ina Lundström. Självklart uppträder även komiker från Umeås växande stand up-scen 
och Fanny Stand Ups egna komikerduo Tora Larsson och Elvira Lander.

KLUBB FANNY: 
JONATAN UNGE 
18 SEPTEMBER 

Utsedd till »Årets manliga 
komiker« vid Svenska Stand 
up-galan 2018. Raw comedy 
club kallade honom »Kanske 
Sveriges roligaste man just 
nu. Sjukt rolig men extremt 
svårbokad…«. Jonatan har setts 
i SVT:s »Släng dig i brunnen« 
och hörts i poddar som »Della 
Monde«, »Lilla drevet«, »Tan-
kesmedjan«, »Februaripodden« 
och »Spela spel«. Sommarpra-
tet 2018 lyfte Jonatan Unge till 
nya höjder på komikerhimlen 
och han är känd för sin bäck-
svarta världsyn, enorma timing 
och fantastiska metaforer.

KLUBB FANNY: 
EMMA KNYCKARE + INA LUNDSTRÖM 
9 OKTOBER 

Hur sammanfattas Emma Knyckare? Radioprataren, programleda-
ren, konferencieren, teaterapan, galavärden, skribenten, författaren 
och festivalarrangören som ständigt är aktuell. Roligast är hon som 
ståuppare, med en egen humor som speglar samtiden genom satir. 
 Emma har under flera år lett bland annat ››Morgonpasset‹‹ och 
»Tankesmedjan«. Hon har varit programledare för »Musikhjälpen«, 
»Knyckare i P3« och TV-programmet »Inte OK« tillsammans med 
Felix Herngren och även medverkat i humorprogram såsom »Hård-
vinklat«, »Intresseklubben« och »Tror du jag ljuger«. 
 Ina Lundströms resa som stand up-komiker började förra året 
under utmaning och vägledning av Emma Knyckare, inför att de två 
startade Klubb Hybris i Göteborg. Ändå klev hon in i Göteborgspos-
tens ranking av bästa stand up uppträdanden i Göteborg det året som 
beskrev henne som »…giftig och mycket rolig.«

KLUBB FANNY: 
PETRINA SOLANGE 
20 NOVEMBER

Årets kvinnliga komiker, Petrina 
Solange kommer tillbaka till 
Klubb Fanny efter succéuppträ-
dandet 2018 på Ersboda Folkets 
Hus. Petrina är känd som en rå 
och grov komiker och har förmå-
gan att skämta om tabubelagda 
ämnen och ändå ha hela publi-
ken med sig.
 Till vardags driver hon, till-
sammans med ett gäng andra 
komiker, stand up-klubben Under 
Jord i Malmö. Hon har tre olika 
podcasts, »MÅNDAG«, »Jorden 
går under« samt nystartade 
»Spelsekten«. Dessutom side-
kickar hon Farah Abadi i »Farah 
i P3« två gånger i veckan och 
har sets på tv i program som 
»Släng dig i brunnen«, »Par-
lamentet« och »Tror du jag 
ljuger?«.

KLUBB FANNY KL 19
SHOWSTART KL 20 

STUDION, 
UMEÅ FOLKETS HUS

LOKAL: Studion, Umeå Folkets Hus. Dörrarna till Studion öppnar kl 19. Showstart kl 20. Kom i tid för bästa platserna! 
Baren står öppen och en DJ spelar så slå dig ner, kom in i  stämningen och njut av en fullspäckad humorkväll.
BILJETTPRIS: 190 kr, Scenpass 150 kr, Stud 170 kr
BILJETTER: Biljettcentrum.com
ARRANGÖR: Umeå Teaterförening, Fanny Stand Up och Studieförbundet Bilda
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Konserter  
i kyrkan
 15/9  Orgelkonsert Vox Femina, Backens kyrka. 
 18.00 Organist Robert Öhman, Oskarshamn, spelar musik av  
  bl.a. Anna Bon, Maria Löfberg & Jeanne Demessieux.

 4–6/10  Orgeldagar, Umeå stads kyrka.  
  Orgelmusik i dagarna tre, från barock till nutid.

 6/10 Passion för jorden, Backens kyrka.
 18.00 Körverk av Karin Liungman och Georg Riedel. 
  Backens kyrkokör, Stefan Norberg, piano. Maria Axell,  
  musikalisk ledning.

 9/10 Kvällsro i ton, Tavelsjö kyrka. 
 19.00 Stillsam orgelmusik med Anders Winterstam, organist.

 13/10 ”Nåd och tacksamhet”, Mariakyrkan. 
 18.00 Jonas Knutsson, saxofon. Mariann Lestander,  
  orgel och piano.

 26/10 Höstorgel, Umeå stads kyrka. 
 18.00 Toner som värmer, och som skaver.  
  Musik av Anton Heiller, J.S Bach och Youri Boutsko.  
  Anders Winterstam, organist.

 2/11 Sånger till tröst på Alla helgons dag, Mariakyrkan. 
 18.00 Mariakören under ledning av Björn Malmehed.

 3/11  Turbulens, Umeå stads kyrka.
 18.00 Kören Turbulens under ledning av Jonas Östlund.  
  ”Lux Aeterna” av Morten Lauridsen, ”The funeral music  
  of Queen Mary” av Henry Purcell.

 10/11 Orgel möter Norrlandsoperans Brasskvintett  
 18.00 Backens kyrka. Maria Axell, Malin Silbo Ohlsson,  
  Andreas Carlsson Walleng, Anders Kjellberg,  
  Peter Nygren, Linus Matsson. 

 16/11 Johannes Brahms Ein Deutsches Requiem  
 18.00 Umeå stads kyrka. Norrlandsoperans orkester och kör.  
  Entréavgift.

 

Ett urval av konserter i höst. 
Hela konsertprogrammet finns på  
www.svenskakyrkan.se/umea/musik

Norén specialist  
om kreativitet
Hur uppstår kreativitet, hur tar 
den sig form? Det är frågor som 
berörs i en föreläsning om den 
kreativa processessen utifrån 
den dramatiska traditionen med 
Per Zetterfalk. Han är   regissör 
och Fil. Dr. och disputerade i 
konstnärlig gestaltning med 
inriktning regi vid Dramatiska 
Institutet och utbildar kreatörer 
för online video. Hans doktors-
avhandling heter »Inter esse. 
Det skapande subjektet, Norén 
och Reality«. Välkommen till 
Folkuniversitetets anrika aula på 
Nygatan 43 den 12 september, 
kl. 18.30. Fri entré. Arrangeras 
av Folkuniversitetet tillsammans 
med Umeå Teaterförening.

Den 27–29 september hissar 
vi prideflaggor och pyntar stan 
i regnbågens färger. Det är dags 
för Umeå Pride med parad, fest, 
debatt och mycket mer. 
För program och mer info se 
facebook.com/umepride

Radiokorrarna  
tar hem världen
Vävenscenen 27 augusti kl 18.00

Sveriges Radios 23 utsända är på plats där det händer. I en tid 
då journalistik och yttrandefrihet är under attack är det  viktigare 
än någonsin med journalister i händelsernas centrum som kan 
 rapportera om utvecklingen. I »Förstå världen – Möt Radio korre-
spondenterna« är historier från hela världen och korre spondenternas 
verklighet i fokus. Ett unikt tillfälle för lyssnarna att möta två 
 korrespondenter live. Fri entré. Först till kvarn – kom i tid. 
Info: umeateaterforening.se

Massor av 
musik & poesi 
på Ersboda

Ersboda Folkets Hus storsatsar 
i höst med namn som Oddjob 
och Bob Hund samtidigt som 
de behåller sina framgångs-
koncept med danskvällar och 
 Afterwork med pub. I program-
met på ersbodafolketshus.se 
noterar vi den stora bredden, 
allt ifrån klassisk rockabilly 
och modern rock musik med 
John Lindberg Trio den 
28 september till poeten och 
musikern  Mattias Alkberg den 
4 oktober. Föreställningen 
»Känslor och sånt skit« 
 beskriver Mattias Alkberg som 
en »allt annat än en sprakande 
show«. Det är två personer, 
han själv och Jonatan Lund-
berg. Det är röst, piano och en 
golvlampa. Här varvas gamla 
och nya örhängen och samtal 
kring detta. Om känslor, vänskap, 
kärlek och andra tillkortakom-
manden. Och om poesi, politik 
och poesins politik.
 

Missa inte
Umeå Pride

NOTISER
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Svante Thuresson slår inte av 
på takten, trots sina mer än 
80 år. Nu är han tillbaka med 
den rosade musikföreställ-
ningen »Svante möter Beppe 
Wolgers‹.

Han är en levande legend, 
Svante Thuresson. I över ett 
halvt sekel har han underhål-
lit den svenska publiken med 
svensktopphits, jazzpärlor och 
krogshower. Nu står han åter på 
scenen med sin Beppe-föreställ-
ning där han ger sina versioner 
av Wolgers mest älskade texter. 
Från en barstol på scenen lotsar 
Svante Thuresson publiken 
genom en helkväll med Beppe 
Wolgers liv och unika låtskatt. 
Utifrån hans memoarer väver 
Svante Thuresson ihop ett fin-
stämt lapptäcke med musik och 
texter ur boken. Förbered dig 
på en rolig, intim och stundtals 
lite sorgkantad hyllning till en 
svensk allkonstnär.
 Föreställningen »Svante 
möter Beppe Wolgers« turne-
rade 2017 och rosades av kriti-
kerna. Under 2019 gör Svante 
Thuresson en efterlängtad fort-
sättning. Med sig har han även 
denna gång Claes Crona Trio och 
tillsammans ger de sina tolk-

MUSIK

SVANTE  
MÖTER  
BEPPE  
WOLGERS

RIKSTEATERN

 Datum 22 september
 Tid kl 16.00
 Lokal Idun, Umeå Folkets Hus
 Längd 2 tim 30 min inkl paus
 Biljettpris 250 kr, Scenpass 195 kr,  
  stud 195 kr, ungd 125 kr 
 Biljetter från 8 augusti
  Biljettcentrum.com
  0771-47 70 70
  090-13 31 80
 Av och med  Svante Thuresson
  Claes Crona
 Medverkande Svante Thuresson, 
  texter och sång  
  Claes Crona, piano  
  Hans Andersson, bas  
  Johan Löfcrantz Ramsay,  
  trummor
 Arrangör Umeå Teaterförening

PRESSKLIPP:

»Svantes stämma imponerar«
NSD

»Svante Thuresson har aldrig varit 
bättre«

SYDSVENSKAN

Betyg 4 (av 5) 
DAGENS NYHETER

»Hip man« hyllar 
Beppe Wolgers

ningar av klassiker som »Sakta 
vi går genom stan«, »Vinter i 
skärgår’n« och »Monicas vals«.
Svante Thuresson är en av 
Sveriges främsta jazzsångare. 
Under karriären har han hunnit 
med allt från melodifestivaler 
till Knäppupp-revyer och ett 
antal jazzband. Hans repertoar 
är bred och under åren har han 
framfört texter och sånger av 
bland andra Beppe Wolgers, 
Hasse & Tage, Povel Ramel, 
Monika Zetterlund och Cornelis 
Vreeswijk.
 Claes Crona Trio har spelat 
och turnerat med artister som 
Lill Lindfors, Putte Wickman, 
Viktoria Tolstoy, Vivian Buczek 

samt en mängd amerikanska 
artister och musiker. Trion leds 
av pianisten Claes Crona och 
består också av Hans Anders-
son, bas, samt Johan Löfcrantz 
Ramsay, trummor.
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»Barnen« är ett postapoka-
lyptiskt drama som utspelar 
sig i efterdyningarna av en 
kärnkraftskatastrof. Pjäsen 
har gjort succé i London och 
på Broadway. Nu spelas den 
äntligen i Sverige.

Hazel och Robin har flyttat till 
en liten stuga på den engelska 
östkusten. Men livet är inte så 
idylliskt som det kunde vara. 
Kärnkraftverket de tidigare 
jobbade på har haft en härd-
smälta och nu försöker det 
pensionerade paret upprätthålla 
vardagen så gott det går utanför 
strålningsområdet.
 Plötsligt dyker deras tidigare 
vän och kollega Rose upp. De tre 
kärnfysikerna har inte träffats 

TEATER

BARNEN

RIKSTEATERN

 Datum 1 oktober
 Tid kl 19.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd  1 tim 30 min, ingen paus
 Biljettpris 190 kr, Scenpass 150 kr, 
  stud 170 kr, ungd 95 kr
 Biljetter från 8 augusti
  Biljettcentrum.com
  0771-47 70 70
  090-13 31 80
 Manus Lucy Kirkwood
 Översättning Kerstin Gustafsson  
 Regi Karin Enberg  
 Scenografi-
 & kostym Lotta Nilsson 
 Musik 
 & ljuddesign Daniel Fagerström  
 Mask Anna Olofson  
 Ljusdesign Peter Stockhaus 
 Medverkande Agneta Ahlin  
  Astrid Assefa  
  Per Burell 
 Arrangör Umeå Teaterförening
  Studiefrämjandet

Brittisk succé om 
ett förgiftat arv

på närmare 40 år och nu har 
Rose ett ärende. Men vad är 
det egentligen hon vill? Det blir 
ett laddat möte där hemlighe-
ter avslöjas och konsekvenser 
av tidigare handlingar blottas. 
Kanske finns det fortfarande 
möjligheter att korrigera 
 tidigare misstag?
 I detta smarta och rappa 
relationsdrama ställs djup-
gående frågor om skuld, ånger 
och om det arv vi lämnar efter 
oss till nästa generation. Med 
svart humor får vi, genom 
Hazel, Robin och Rose, fundera 
över vilket ansvar vi har och tar 
– och vilket ansvar vi undviker.
 Pjäsen är skriven av den 
 brittiska dramatikern Lucy 
Kirkwood som fick sitt stora 
genombrott med »Chimerica« 

2013. »Barnen« har prisats 
flerfaldigt sedan urpremiären 
i London 2016. Året därefter 
sattes den upp på Broadway och 
har bland annat nominerats som 
bästa pjäs 2018 både i USA och 
Australien. Den beskrivs som 
»funny, disturbing, and moving. 
Above all, however, The Children 
is unpredictable.«
 För regi står Karin Enberg 
som tidigare regisserat föreställ-
ningen »Jord« för Riks teatern.
 »Barnen« är en del av Riks-
teaterns tematiska satsning 
»Människa och natur« som 
fokuserar på vår tids existen-
tiella ödesfrågor. Under en 
treårsperiod gör Riksteatern 
två produktioner årligen om 
människans kluvna förhållande 
till naturen.
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»Helheten« är en föreställning 
att ta på, lyssna till, delta i och 
uppslukas av. Är det viktigt för 
en människa att känna sig hel, 
eller är det viktigare att vara en 
del? Verket bygger på en mängd 
intervjuer med läkare, nun-
nor, lydiga och olydiga, nuckor, 
rektorer, mammor, ensamma 
och flersamma. Alla bjuder de 
in till funderingar kring begrep-
pet helhet. 
 I föreställningen är publiken 
helt central. Lysande kuber, 
besjälade av de intervjuades 
röster, vandrar runt mellan 
åskådarnas händer. Rösterna 
ackompanjeras av fyra artister 
som genom musik, poesi, dans, 
lekfulla ritualer och smärtsamt 
vacker stämsång försöker hitta 
en gemenskap där var och en 
har en aktiv roll att spela.
 »Helheten« är en slags doku-
mentär musikal, ett koreogra-
ferat resonemang om läget just 
nu och våra framtidsdrömmar. 
Ett slags träningsläger för våra 
sinnen, där åskådarna får en 
chans att pröva hur det känns 
att vara del av något större.
 Bakom verket står Rikstea-

DANS /    
MUSIKTEATER

HELHETEN

RIKSTEATERN 

 Datum/tid 10 okt kl 19.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd 1 tim 20 min
 Biljettpris 190 kr, Scenpass 150 kr,  
  stud 170 kr, ungd 95 kr
 Biljetter från 8 augusti
  Biljettcentrum.com
 Koreografi Tove Sahlin
 Komposition Maria Johansson 
  Josephsson  
 Medverkande David Sigfridsson
  Destiny af Kleen
  Ellen Söderhult
  Maria Johansson
  Josephsson 
  Mårten Andersson 
 Arrangör Umeå Teaterförening
  Folkuniversitetet

Dokumentär musikal 
om att höra till
Koreograf Tove Sahlin gör en rykande aktuell föreställning för 
både vana och oerfarna dans- och teaterbesökare. Nyskriven 
musik, ljud, dans och gemenskap är delar av ett verk om att 
höra till – trots allt. Urpremiär i Umeå.

terns huskoreograf Tove Sahlin 
som skapade det bejublade 
verket »DNA – Dansa Nära 
Anhörig« för Backa teater i 
Göteborg hösten 2018.

Det här är historien om en 
sjuårig pojke, som får veta att hans 
mamma ligger på sjukhus på grund 
av att hon inte längre vill leva. 
För att rädda sin mamma gör 
pojken gör en lista över allt som 
är värt att leva för: 1. Glass. 
2. Vattenkrig. 3. Randiga saker. 
4. Kung fu-filmer. 5. Berg- och
 dalbanor… 314 punkter!
 Listan fortsätter växa. Och det 
gör pojken också. Vi följer honom 
från 1987 till idag, från barn till 
vuxen, genom skola, kärlek, jobb. 
Allt eftersom listan fylls med posi-
tiva saker börjar han inse vilken 
betydelse listan har i hans eget liv. 
Kanske är det till och med så, att 
den som verkligen blir räddad av 
listan, är han själv? 
 Det som började som ett sätt 
att handskas med en svår situation, 
blir till en påminnelse om att det 
finns glädje i det till synes obe-
tydliga. Att det ordinära i själva 
verket kan bli något extraordinärt. 
 − Det blir 33 % gripande story, 
33 % publikkontakt och live-
upplevelse, 33 % grymt bra musik 
från 1987 till idag och 1 % total 
överraskning, säger Isak Hjelm-
skog, regissör.

TEATER

ALLT SOM  
ÄR VÄRT

RIKSTEATERN

 Datum/tid 5 okt kl 16.00
 Lokal Ersboda Folkets Hus
 Längd  ca 1 tim 10 min 
  Eftersamtal i fiket
 Biljettpris 190 kr, Scenpass/
  stud 150 kr, ungd 95 kr
 Biljetter från 8 augusti
  Biljettcentrum.com
 Manus Duncan Macmillan
  Jonny Donahoe 
 Översättning Björn Lönner  
 Bearbetning Isak Hjelmskog
  Ninna Tersman 
 Regi Isak Hjelmskog  
 Scenografi 
 & kostym Moa Möller  
 Ljuddesign Christoffer Karlsson  
 Mask Eva Rizell  
 Ljusdesign Olivia Grefve
 Medverkande Peter Jansson
 Arrangör Umeå Teaterförening
  Mind
  ABF

314 skäl 
att leva

En upplyftande pjäs om ned-
stämdhet. I »Allt som är värt« 

tacklas svåra ämnen med värme, 
humor och grymt bra musik. 

Pjäsen är skriven av en av 
Storbritanniens hetaste 

 dramatiker just nu, Duncan 
 Macmillan, i samarbete med 

 ståuppkomikern Jonny Donahoe.
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Huvudsponsorer

Långväga stjärnor, 
listiga vargar och  

lokalproducerad opera 
Maxade upplevelser – hela hösten på Norrlandsoperan!

P2 i parken [SE] • Konst i Vita Kuben • Himmelska Brassklanger [SE] 

Dansmingel [UÅ] • Norrlandsoperans Symfoniorkester [UÅ]  
Näss [FR] • Stina Ekblad [SE] • Sirocco [SE]• Urban North Battle [UÅ]  

Urban North Saturday Night Show [UÅ] • Frida Selander [SE] • Solitude [SE]

Stjärnpojken [SE] • Hans & Greta [UÅ] • Mitt bland stjärnor [SE]  

Förtrollade nätter [SE] • Skapa dans [SE] • Umeå Musiksällskap [UÅ]  

Dansbaren [UÅ] • Kärleksmaskinen [SE] • The Quiet [SE/DE]  

Umeå meets Umeå [UÅ] • Luften är fri [SE] • Nordlicht [DE]  

Musik & dikt i allhelgonatid  [SE/DE/AU] • Sara Lidman [SE]  

Flottarkärlek [SE] • Peter och vargen [SE/UKR] • 90° F [SE]  

Brahms Requiem [DE] • Eroica [DE/AU] • Lohengrin Dreams [SE]  
Filmfest i Vita Kuben [UÅ] • Proxy [SE] • Magnus Betnér [SE]  

Traumreise [SE] • UNTZ [SE/DK] • Drink and Draw [UÅ] • Concentric paths [GB]  

Snowflake Singers [UÅ] • Sarah Klang [SE] • Juloratoriet [DE]  

Barnens julkonsert - Vem ropar? [SE] 

Säkra dina biljetter på norrlandsoperan.se
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En klassisk Västerbottensberättelse
Välkommen invasion av nordiska berättare
Sara Lidman i absolut levande nytolkning
En rytmiskt provocerande kvinna
Finalkamp om stipendie med berättarkraft
Klara on tour från Bagarmossen
Pölsa till lunch
Museum of Contemporary Art
Och många fler berättarupplevelser 
i hela Skellefteå under en vecka 
Första programsläpp 14 augusti på 
berattarfestivalen.se

SKELLEFTEÅ 14-20 OKTOBER 2019

Berättarfestivalen arrangeras av Nordiskt Berättarcentrum i samverkan med 
Västerbottens museum, Skellefteå museum och Kulturavdelningen  
samt en mängd lokala arrangörer och med stöd av Skellefteå kommun,  
Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

Berättarkraft och lyssnarglädje!
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UMEÅ MUSIKSÄLLSKAP

KONSERTER HÖSTEN 2019

HÖSTKONSERT
13 OKTOBER KL. 18.00 NORRLANDSOPERAN

DIRIGENT PER-ERIK ANDERSSON

PIANOSOLIST ALBIN AXELSSON

PÅ PROGRAMMET 

JUPITER UR HOLSTS PLANETERNA

MOZARTS 23 PIANOKONSERT 

MUSORSKIJS TAVLOR PÅ EN UTSTÄLLNING

DECEMBERKONSERT
1 DECEMBER KL. 19.00 NORRLANDSOPERAN

DIRIGENT PER-ERIK ANDERSSON

SOLIST KATHERINE OSBORNE MEZZOSOPRAN

PÅ PROGRAMMET

KLASSISK OCH POPULÄR JULMUSIK 

BILJETTER PÅ NORRLANDSOPERAN
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PRIVAT 
BASTUSITTNING

Efter föreställningens slut 
erbjuds publikens kvinnor 
att boka en egen plats för 
värmande eftersamtal   
i bastun. Här finns möjlighet 
att reflektera kring före-
ställningen tillsammans  
och förhoppningsvis uppleva 
systerskap på nära håll. 

Tre kvinnor i olika åldrar möts 
i en bastu. Det har de gjort i flera 
år. I bastun följer de varandras 
liv genom nakna sanningar och 
svåra samtal, men också genom 
vardag, glädje och heta diskussio-
ner. Sanna vill ha fler barn men 
sexlivet har blivit komplicerat 
med allt barngegg de kravlar 
runt i. Riita slits mellan den nya 
unga kärleken, tonårsbarnen och 
sin förvirrade mamma. Gunnel 
ska snart gå i pension och bävar 
för tomheten. Hon som levt 
ensam större delen av livet. Utan 
jobbet – hur blir det då att få 
dagarna att gå?

TEATER

BASTU- 
KLUBBEN

ÖGONBLICKSTEATERN

 Tid/plats  Utomhus       

 11, 12 okt kl 19.00 Kulturbageriets uteserv.
15 okt kl 19.00 Klossen, Ålidhem 
16 okt kl 19.00 Iksu Spa, Umedalen
18 okt kl 18.00 Ersboda Folkets Hus
22 okt kl 12.10 Kultur på Campus
24 okt kl 19.00 Galleri Verkligheten 
25, 26 okt kl 19.00 Konstnärligt Campus

 Längd 60 min exkl   
  ev eftersamtal   
  och bastusittning
 Biljettpris ord. 190 kr, student/  
  arbetslös 170 kr,   
  scenpass 150 kr
 Biljetter från 8 augusti
  Biljettcentrum.com
 Idé & koncept Johanna Salander
 Manus & regi Johanna Salander
 Arkitekt 
 & scenografi Sara Zetterlund
 Kostym Karin Ågren
 Fotograf Alexandra A. Ellis
 Musik Frida Johansson
 Medverkande Anna Söderling
  Mia Westin
  Sara Gallardo
 Arrangörer Ögonblicksteatern
  Umeå Teaterförening
   Från 15 år

Hudnära 
systerskap 
i bastun
Ögonblicksteaterns turnerande bastu på hjul 
och  nyskrivna föreställning »Bastuklubben« ångar 
av kvinnoliv. Ett sätt att hylla och lyfta kvinnors 
berättelser och förmågor. Urpremiär 11 oktober.

 »Bastuklubben« handlar om 
att dela med sig av sitt innersta. 
Om skam, längtan, ensamhet, 
förälskelse och omsorgen om alla 
runt omkring. Är det systerskap – 
det som uppstår i nära, förtroliga 
relationer? Eller är systerskap 
en handling, att ta ställning? Vad 
betyder det för vår närvaro och 
förtrolighet att vara nakna tillsam-
mans och att det inte finns något 
annat i rummet som stör?
 Dramatikern Johanna Salander 
blev nyligen Region Västerbot-
tens stipendiat med motiveringen 
»Johanna Salanders tidigare 
arbete genomsyras av en kunskap 

och en god känsla av samti-
den. Hon skriver aldrig någon 
på näsan med sina verk utan 
försöker visa världen såsom 
den borde vara« Salander har 
tidigare prisats för sin hyl-
lade föreställning »Killarna« 
som spelat över hela Sverige. 
Nu fortsätter hon att under-
söka vänskap i sin nyskrivna 
 föreställning »Bastuklubben«, 
här i form av systerskap och 
förtrolighet utifrån dambastun 
som rum och sammanhang. 
Och vi i publiken får en unik 
möjlighet att sitta utanför och 
tjuvlyssna och tjuvkika. 

FOTO-   
UTSTÄLLNING

I samband med »Bastu-
klubben« presenteras 
Alexandra A. Ellis foto-
utställning som  parallellt 
med föreställningen 
 undersöker systerskap  
och förtrolighet.
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Två antihjältar möts i en ändlös 
fight för att avgöra vem som 
är nummer ett. Det är varken 
episkt eller heroiskt. I »Grega-
rious« utspelar sig ett ärligt, 
svettigt och lekfullt race där 
kombattanterna Manel Rosés 
och Nilas Kronlid pressar 
varandra till max. Genom att 
testa varandras fysiska gränser 
undersöker de balansen mellan 
konkurrens och kamratskap. På 
engelska används ordet »gre-
garious« för att beskriva djur 
och människor som trivs bäst i 
sällskap av andra. På spanska 
är »gregario« en vattenbärare 

NYCIRKUS

GREGARIOUS

COMPANY SOON

 Datum 15, 16 okt
 Tid kl 19.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd ca 50 min
 Biljettpris  190 kr, Scenpass 150 kr,  
  Stud 170 kr, ungd 95 kr
 Biljetter Biljettcentrum.com
  0771-47 70 70
  Kulturreceptionen Väven
 Av och med Manel Rosés
  Nilas Kronlid 
 Arrangör Umeå Teaterförening
  Studieförbundet Bilda

Akrobatik 
till den sista 
droppen

De är bästa vänner och bittra rivaler. Med bländande akrobatik 
och kvick humor bjuder Company Soon upp till kamp för att kora 
den bästa, snabbaste och starkaste cirkusartisten.

och medcyklist vars enda uppgift 
är att offra sig själv för att 
hjälpa sin lagkamrat till vinst. I 
denna nycirkuspärla får vi upp-
leva idrottens mänskliga sida och 
fundera över vår ständiga strä-
van efter status och framgång.
 Manel Rosés, från Barcelona, 
och svenske Nilas Kronlid träf-
fades som studenter på Dans 
och Cirkushögskolan, DOCH, i 
Stockholm. Under utbildningen 
specialiserade de sig inom 
disciplinen språngbräda och har 
sedan dess varit del av cirkus-
kompanier som Circus Cirkör 
och Cirque du Soleil.

 Med kvartetten Balagans 
tog de tillsammans guld på den 
prestigefyllda nycirkusfestivalen 
 Festival du Cirque de Demain 
i Paris 2011. Nilas Kronlid är 
även en del av Scandinavian 
Boards, nycirkuskompaniet som 
tog  storslam på samma tävling 
tidigare i år.
 2016 bestämde duon sig 
för att göra en helt egen show. 
Med »Gregarious« har de skapat 
en föreställning sprängfylld med 
bländande teknik, energi och 
humor. En show om deras egen 
vänskap.

Parakrobatik, 
språngbräda 
och kinesisk påle.
SE TRAILER HÄR:
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Nästan alla vuxna människor 
har någon slags relation till 
Hasse och Tage. Kanske cite-
rar du punkrockare Trindeman 
Lindeman? Kanske sjunger du 
»Vad i helvete har dom för sig 
inne i banken efter tre?« Kan-
ske slänger du då och då ur dig 
byrådirektör HK Bergdahls klas-
siska ord »Det var förbanne mej 
det finaste jag har hört sen jag 
konfirmerades?« Kanske tvekar 
du om du ska köpa Aftonbladet 
eller Expressen? Eller kanske 
ser du lätt förskräckt på tillvaron 
och nynnar »Var blev ni av ljuva 
drömmar om en rimligare jord?«
 Själv är underhållaren Jacke 
Sjödin marinerad i Hasse och 
Tage. Han satt som förhäxad 
framför grammofonen på 
70-talet och lyssnade på allt 
från »Ringaren« till »Efter kaffe 
vill man gärna ha små kvinnor«. 
Helst av allt ville han dyka in 
i komikerduons värld, göra ett 
svanhopp rakt ner i grammofonen 

REVY/SHOW

EN KVÄLL 
MED HASSE 
OCH TAGE

JACKE SJÖDIN

 Datum 20 oktober
 Tid kl 16.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd ca 2 tim 20 min inkl paus
 Biljettpris 350 kr,    
  Scenpass/stud/ungd 295 kr
 Biljetter från 26 augusti
  Biljettcentrum.com
  0771-47 70 70
  090-13 31 80
  Kulturreceptionen Väven
 Texter Hasse och Tage  
  (Svenska ord)
  Jacke Sjödin
 Medverkande Jacke Sjödin
  Meta Roos
  Per Wickström
  Mikael Skoglund trio
 Arrangör Umeå Teaterförening

PRESSKLIPP:

»en lyckad föreställning med många skratt 
och en hel del eftertanke. Jag tror inte att 
Hasse & Tage skulle ha varit så nöjda med 
samhällsutvecklingen av idag, men absolut 
glada åt denna  uppsättning.« 

BJÖRN G STENBERG, UNT

 
»Långa applåder under stående ovationer« 

UNT

Jacke Sjödin hyllar 
Hasse & Tage

Det är svårt att överträffa 
Hasse och Tages storhet. För 
att hylla sina idoler bjuder 
showartisten och ordkonst-
nären Jacke Sjödin in till en 
kväll bland Stetsonhattar, 
 ölglas, bananer i fickan och 
ljuva drömmar. En bejublad 
föreställning tillsammans med 
Meta Roos,  Per  Wickström 
och Mikael  Skoglunds trio.

och stå där på scenen för att håva 
in publikens skratt och applåder.
 Tillsammans med Meta Roos, 
Per Wickström och Mikael Skog-
lunds Trio gör nu Jacke Sjödin en 
djupdykning i Hasse Alfredson 
och Tage Danielssons gemen-
samma arkiv. I en hommage till 
idolerna plockas några russin ur 
den enorma kaka som utgjorde 
parets produktion under nära 
30 år i toppen av svenskt nöjesliv. 
Showen »En kväll med Hasse 
& Tage« rymmer många pärlor ur 
sång skatten, många mer eller min-
dre kända anekdoter och garante-
rat en hel del överraskningar.

 Föreställningen hade urpre-
miär på Reginateatern i Uppsala 
september 2018, ett år efter Hasse 
Alfredsons bortgång, och går där 
för utsålda hus. 
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26.10 - UMEÅ, VÄVEN

SOPHIE 
ZELMANI
17 OKT - UMEÅ, VÄVEN

16.11 - UMEÅ, IDUN

15.12 NORRLANDSOPERAN
CREAMY BLUE TOUR

SARAH KLANG

Weeping 
  Willows

AFTER US

14.9 UMEÅ, IDUN 5.10 UMEÅ  VÄVEN

ANDRE AS 
W E I S E
2 5 . 1 0 -  U M E Å , VÄV E N

Vi underhåller Norrland.
.sewww.

Stellas Vänner ger dig exklusiva förköpserbjudanden, 
rabatter och tävlingar på alla våra konserter. 

Gå med och se själv!
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23–27.10 2019
umeajazzfestival.se

Biljetter och pass  
 Biljettcentrum.com

JAZZPASS PREMIUM
Entré fredag och lördag inkl. tilläggs-
biljetter med numrerad sittplats till 
konserterna i Idunteatern.
PRIS: 1 050 kr

JAZZPASS DUO
Entré fredag och lördag
PRIS: 950 kr, 
stud/ungd/medlem 700 kr

JAZZPASS FREDAG 
PRIS: 550 kr, 
stud/ungd/medlem 450 kr

JAZZPASS LÖRDAG
PRIS: 650 kr, 
stud/ungd/medlem 550 kr

Medlem = Föreningen Jazz i Umeå 
& Riksteaterförening

TILLÄGGSBILJETT
En tilläggsbiljett för dig som vill ha 
en speciell sittplats på Idun.
PRIS: 60 kr

Jazzfestival med 
internationell lyskraft
Sedan starten 1968 är Umeå Jazzfestival en av 
Skandinaviens äldsta och mest respekterade festivaler. 
Programmet innehåller stora upplevelser med både 
kända musikikoner och mindre kända favoriter. 
Här några höjdpunkter ur festivalhelgens 
digra utbud på Umeå Folkets Hus.

DANISH RADIO BIG BAND    
& JOHN SCOFIELD
Fredag 25 okt Idun

Legenden John Scofield pendlar mellan elegant modern jazz och frustande elektrisk funk. 
Han är hemmastadd i bebopens värld, men får alltid besök av R&B och blues.
Danish Radio Big Band är Danmarks stolthet och ett av Europas riktigt tunga storband. 
Deras sound är mäktigt och tajmingen fulländad. Tillsammans med John Scofield 
får de Idun att pulsera.

KEYON    
HARROLD
Lördag 26 okt Idun 

Keyon Harrold är fantastisk på sin trumpet. 
Hans musik är en personlig och stark mix 
av jazzens tradition, gatans berättelser och 
ett politiskt engagemang. Och allt presen-
teras i en skarvlös, sammanhängande tag-
ning, där låtarna och livet går in i varandra. 
Måhända får vi en musikupplevelse större 
är musiken själv. Enligt trumpetikonen 
Wynton Marsalis skapar Keyon Harrold 
 jazzens framtid. Vi såg Keyon Harrold i 
 rollen som Miles Davis i »Miles Ahead«. 
Han har spelat med Erykah Badu, Beyoncé 
och Jay-Z men nu handlar det om hans 
egen förunderliga – och politiska – musik.

SÅNGKRAFT 
SJUNGER GERSHWIN
Lördag 26 okt Idun

Kammarkören Sångkraft och pianisten 
Carl Bagges trio bjuder tillsammans med 
blåsare på musik ur »The Great American 
Songbook« med upphovsmän som George 
Gershwin och Rodgers and Hart. Att en kör 
med fyrtiotalet sångare kan låta som en 
tight sånggrupp är unikt, och något som 
Sångkraft vunnit internationella priser 
för. Arrangemangen är skrivna av namn i 
toppklass, Gene Puerling och Paul Langford 
– den senare på besök i Umeå och Kammar-
kören Sångkraft i september. 

LISA ULLÉN  
SOLOPIANO
Lördag 26 okt JazzLabbet

Den Koreafödda svenska pianisten 
Lisa Ullén har sin bakgrund i jazz, punk, 
 kammarmusik och dessa impulser förenas 
i vad man kan kalla nutida akustisk impro-
visationsmusik. Hon är en imponerande 
musiker och visionär som lika mycket 
värnar om den linjära helheten som den 
minsta enskilda delen



TOR  19 UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

VETENSKAPSLUNCH
Lokal: Kafé Station s. 10

LÖR  21 DANSKVÄLL
Lokal: Ordenshuset s. 8

SÖN  22 SVANTE MÖTER    
  BEPPE WOLGERS

Svante Thuresson/Claes Crona Trio/
Riksteatern
Lokal: Idun, Umeå FH s. 13

STOR [STOL]
Kulturfrön
Lokal: Väven s. 32

MÅN  23 SOLITUDE 
Anna Öberg
Lokal: Norrlandsoperan s. 8, 26

TIS  24 SOLITUDE 
Anna Öberg
Lokal: Norrlandsoperan s. 8, 26

TOR  26 VETENSKAPSLUNCH
Lokal: Kafé Station s. 10

UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

FRE  27 UMEÅ PRIDE
27–29 september s. 12

LÖR  28 FIKA EFTER EN FORSKARE
Lokal: Kafé Fika, Väven s. 38

JOHN LINDBERG TRIO
Lokal: Ersboda FH s. 12

SÖN  29 PRIDE: VEM ÄR VAR?
Kulturfrön
Lokal: Väven s. 32

OKTOBER
TIS  1 BARNEN

Riksteatern
Lokal: Vävenscenen s. 14

TOR  3 UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

VETENSKAPSLUNCH
Lokal: Kafé Station s. 10

FRE  4 ORGELDAGAR 4–6 OKTOBER
Lokal: Umeå stads kyrka s. 12

KÄNSLOR OCH SÅNT SKIT
Mattias Alkberg
Lokal: Ersboda FH s. 12

LÖR  5 ALLT SOM ÄR VÄRT
Riksteatern
Lokal: Ersboda FH s. 15

CARL STANLEY FÖDD 1996
Lokal: Vävenscenen s. 22

SÖN  6 KONSERT I KYRKAN
Lokal: Backens kyrka s. 12

MITT KALAS
Kulturfrön
Lokal: Väven s. 32

MITT BLAND STJÄRNORNA
Marie Wårell
Lokal: Norrlandsoperan s. 26

MÅN  7 LUNCH- & MIDDAGSTEATER
När prinsen kom till byn
Lokal: Studion, Umeå FH s. 9

TIS  8 LUNCHTEATER
När prinsen kom till byn
Lokal: Studion, Umeå FH s. 9

ONS  9 KLUBB FANNY – EMMA   
  KNYCKARE + INA LUNDSTRÖM

Lokal: Studion, Umeå FH s. 11

DANSBAREN    
MED TANGO NORTEÑO
Lokal: Norrlandsoperan s. 26

KONSERT I KYRKAN
Lokal: Tavelsjö kyrka s. 12

TOR  10 HELHETEN
Riksteatern
Lokal: Vävenscenen s. 15

AUGUSTI
TOR  15 KALLAR DU, KOMMER JAG

Skuggteatern
Plats: Bräntbergsbackens parkering s. 5

FRE  16 KALLAR DU, KOMMER JAG
Skuggteatern
Plats: Bräntbergsbackens parkering s. 5

ONS  21 KALLAR DU, KOMMER JAG
Skuggteatern
Plats: Bräntbergsbackens parkering s. 5

TOR  22 KALLAR DU, KOMMER JAG
Skuggteatern
Plats: Bräntbergsbackens parkering s. 5

FRE 23 KALLAR DU, KOMMER JAG
Skuggteatern
Plats: Bräntbergsbackens parkering s. 5

LÖR  24 KALLAR DU, KOMMER JAG
Skuggteatern
Plats: Bräntbergsbackens parkering s. 5

TIS  27 FÖRSTÅ VÄRLDEN – MÖT   
  RADIOKORRESPONDENTERNA

Riksteatern/Sveriges Radio
Lokal: Vävenscenen s. 12

TOR  29 KALLAR DU, KOMMER JAG
Skuggteatern
Plats: Bräntbergsbackens parkering s. 5

FRE  30 KALLAR DU, KOMMER JAG
Skuggteatern
Plats: Bräntbergsbackens parkering s. 5

LÖR  31 KALLAR DU, KOMMER JAG
Skuggteatern
Plats: Bräntbergsbackens parkering s. 5

SEPTEMBER
SÖN  1 VOFF

Kulturfrön
Lokal: Väven s. 32

MÅN  2 UNGA FOLKDANSARE I UMEÅ
Lokal: Ordenshuset s. 8

TIS  3 NÄSS 
Massala Dance Company/Dansnät Sverige
Lokal: Black Box, Norrlandsoperan s. 6

LÖR  7 EDDAN – LIVE PÅ BIO
Västanå Teater
Lokal: Miklagård, Umeå FH s. 6

SIROCCO
Lokal: Norrlandsoperan s. 8

SÖN  8 BLUES FÖR EN KATT
Kulturfrön
Lokal: Väven s. 32

TOR  12 VETENSKAPSLUNCH
Lokal: Kafé Station s. 10

DEN KREATIVA PROCESSEN
Per Zetterfalk
Lokal: Folkuniversitetets aula s. 12

UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

LÖR  14 WEEPING WILLOWS
Lokal: Idun, Umeå FH s. 22

URBAN NORTH BATTLE   
14–15 SEPTEMBER
Lokal: Norrlandsoperan s. 26

SÖN  15 HÖG TID
Thomas Andersson/Västerbottens 
Spelmansförbund
Lokal: Idun, Umeå FH s. 7

KONSERT I KYRKAN
Lokal: Backens kyrka s. 12

MÅN  16 LUNCH- & MIDDAGSTEATER
O/roligt liv
Lokal: Studion, Umeå FH s. 9

TIS  17 LUNCHTEATER
O/roligt liv
Lokal: Studion, Umeå FH s. 9

ONS  18 KLUBB FANNY – JONATAN UNGE
Lokal: Studion, Umeå FH s. 11

NOVEMBER
FRE  1 KALLRAS

Skuggteatern
Naezéns bibliotek/Stora hotellet s. 5

BRYNOLF & LJUNG – CIRKELN
Lokal: Idun, Umeå FH s. 34

LÖR  2 MIN EGEN LILLA LITEN
Tantteatern
Lokal: Tantteatern s. 30

KONSERT I KYRKAN
Lokal: Mariakyrkan s. 12

SÖN  3 BACKENS MANSKÖR   
  MED RONNY ERIKSSON   
  & RAMBLIN’ MINDS

Lokal: Umeå, FH s. 30

KONSERT I KYRKAN
Lokal: Umeå stads kyrka s. 12

MIN EGEN LILLA LITEN
Tantteatern
Lokal: Tantteatern s. 30

TIS  5 FALLFRUKT
Riksteatern/Östgötateatern
Lokal: Studion, Umeå FH s.31

ONS  6 FALLFRUKT
Riksteatern/Östgötateatern
Lokal: Studion, Umeå FH s.31

TOR  7 VETENSKAPSLUNCH
Lokal: Kafé Station s. 10

UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

FRE  8 HUMAN ZOO
Samiska Nationalteatern Beaivvas/
Nationaltheatret i Oslo
Lokal: Vävenscenen s. 32

FLOTTARKÄRLEK
Hagar Malin Hellkvist Sellén
Lokal: Black Box, Norrlandsoperan s. 33

LÖR  9 MADAMA BUTTERFLY  
  – LIVE PÅ BIO

The Metropolitan Opera
Lokal: Miklagård s. 29

MIN EGEN LILLA LITEN
Tantteatern
Lokal: Tantteatern s. 30

FLOTTARKÄRLEK
Hagar Malin Hellkvist Sellén
Lokal: Black Box, Norrlandsoperan s. 33

AXVY
Lokal: Kafé Station s. 8

SÖN  10 KONSERT I KYRKAN
Lokal: Backens kyrka s. 12

MIN EGEN LILLA LITEN
Tantteatern
Lokal: Tantteatern s. 30

ONS  13  NAKNA SOM FOSTER   
  OCH GUDAR

Riksteatern/Folkteatern Göteborg
Lokal: Vävenscenen s. 35

TOR  14 UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

LÖR  16 VÄVEN FIRAR 5 ÅR
Lokal: Väven s. 36

A TRIBUTE TO DIRE STRAITS
Lokal: Idun, Umeå FH s. 22

KONSERT I KYRKAN
Lokal: Umeå stads kyrka s. 12

90° FAR AND HEIGHT
Lokal: Norrlandsoperan s. 26

MÅN  18 OSEBOL 
Marit Kapla & Martin Hederos
Lokal: Studion, Umeå FH s. 37

ONS  20 KLUBB FANNY    
  – PETRINA SOLANGE

Lokal: Studion, Umeå FH s. 11

TOR  21 UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

LÖR  23 ZIGGY OCH ISPRINSESSAN
Profilteatern
Lokal: Profilteatern s. 40

LOHENGRIN DREAMS
Charlotte Engelkes
Lokal: Black Box, Norrlandsoperan s. 33

AKHNATEN – LIVE PÅ BIO
The Metropolitan Opera
Lokal: Miklagård s. 29

FIKA EFTER EN FORSKARE
Lokal: Kafé Fika, Väven s. 38

SÖDLING SESSIONS
Lokal: Kafé Station s. 8

DANSKURS 23-24 NOV
Lokal: Ordenshuset s. 8

SÖN  24 SAMUEL LJUNGBLAHD AND THE  
  RED KETTLE MASSCHOIR

Lokal: Idun, Umeå FH s. 37, 46

LOHENGRIN DREAMS
Charlotte Engelkes
Lokal: Black Box, Norrlandsoperan s. 33

MÅN  25 LUNCH- & MIDDAGSTEATER
»Fröken«
Lokal: Studion, Umeå FH s. 9

TIS  26 NYBERGS MEKANISKA   
  VERKSTAD

Norrbottensteatern
Lokal: Idun, Umeå FH s. 39

UMEÅ EUROPEISKA 
FILMFESTIVAL 26 NOV – 1 DEC
Lokal: Väven s. 38

LUNCHTEATER
»Fröken«
Lokal: Studion, Umeå FH s. 9

ONS  27 PROXY
Norrdans
Lokal: Norrlandsoperan s. 26

TOR  28 UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

FRE  29 UNTZ – MARTIN FORSBERG
Lokal: Norrlandsoperan s. 26

TOR  10 VAD ÄR FOLKDANS?
Anna Nyander
Lokal: Kafé Station s.8

UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

VETENSKAPSLUNCH
Lokal: Kafé Station s. 10

FRE  11 THE BEATLES – CAVERN CLUB
Lokal: Idun, Umeå FH s. 18

BASTUKLUBBEN
Ögonblicksteatern
Plats: Utomhus, centrum s. 19

TARABBAND
Lokal: Norrlandsoperan s. 8

CULT OF LUNA
Lokal: Vävenscenen s. 45

LÖR  12 BASTUKLUBBEN
Ögonblicksteatern
Plats: Utomhus, centrum s. 19

TURANDOT – LIVE PÅ BIO
The Metropolitan Opera
Lokal: Miklagård s. 29

SÖN  13 HÖSTKONSERT
Umeå Musiksällskap
Lokal: Norrlandsoperan s. 18

KONSERT I KYRKAN
Lokal: Mariakyrkan s. 12

SKAPA DANS
Lokal: Norrlandsoperan s. 26

SAGOSKÅPET
Kulturfrön
Lokal: Väven s. 32

MÅN  14 FÖRELÄSNING OM KARIN BOYE
Ulrika Knutsson
Lokal: Vävenscenen s. 35

TIS  15 GREGARIOUS
Company Soon
Lokal: Vävenscenen s. 20

BASTUKLUBBEN
Ögonblicksteatern
Plats: Utomhus, Ålidhem s. 19

ONS  16 BASTUKLUBBEN
Ögonblicksteatern
Plats: Utomhus, Umedalen s. 19

GREGARIOUS
Company Soon
Lokal: Vävenscenen s. 20

TOR  17 SOPHIE ZELMANI
Lokal: Vävenscenen s. 22

VETENSKAPSLUNCH
Lokal: Kafé Station s. 10

UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

FRE  18 THE QUIET
Jefta van Dinther
Lokal: Norrlandsoperan s. 26

BASTUKLUBBEN
Ögonblicksteatern
Plats: Utomhus, Ersboda s. 19

LÖR  19 DANSKVÄLL
Lokal: Ordenshuset s. 8

SÖN  20 EN KVÄLL MED    
  HASSE OCH TAGE

Jacke Sjödin
Lokal: Vävenscenen s. 21

STORT SMÅTT OCH 
MITTEMELLAN
Kulturfrön
Lokal: Väven s. 32

TIS  22 BASTUKLUBBEN
Ögonblicksteatern
Plats: Utomhus, Campus s. 19

ONS  23 JAZZFESTIVAL 23-27 OKTOBER
Lokal: Umeå FH m. fl.  s. 23

TOR  24 UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

VETENSKAPSLUNCH
Lokal: Kafé Station s. 10

BASTUKLUBBEN
Ögonblicksteatern
Plats: Utomhus, Galleri Verkligheten s. 19

FRE  25 ANDREAS WEISE
Lokal: Vävenscenen s. 22

BASTUKLUBBEN
Ögonblicksteatern
Plats: Utomhus, Konstnärligt Campus s. 19

LÖR  26 HURULA
Lokal: Vävenscenen s. 22

JAZZ! SÅNGKRAFT MED 
MUSIKER
Lokal: Idun, del i jazzfestivalen s. 23, 44

FIKA EFTER EN FORSKARE
Lokal: Kafé Fika, Väven s. 38

KONSERT I KYRKAN
Lokal: Umeå stads kyrka s. 12

BASTUKLUBBEN
Ögonblicksteatern
Plats: Utomhus, Konstnärligt Campus s. 19

SÖN  27 MANON – LIVE PÅ BIO
The Metropolitan Opera
Lokal: Miklagård s. 29

MÅN  28 LUNCH- & MIDDAGSTEATER
Effekten av affekten
Lokal: Studion, Umeå FH s. 9

TIS  29 LUNCHTEATER
Effekten av affekten
Lokal: Studion, Umeå FH s. 9

INGEN VET ATT    
VI KÄNNER VARANN
Skuggteatern
Lokal: Ålidhemskolan alt. Klossen s. 5

TOR  31 NORDLICHT
Ballett Chemnitz
Lokal: Norrlandsoperan s. 27

UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

VETENSKAPSLUNCH
Lokal: Kafé Station s. 10

LÖR  30 RENHORNENS    
  JUBILEUMSKONSERT NR 58

Gästartist Jonas Knutsson
Lokal: Aula Nordica s. 38

UNTZ – MARTIN FORSBERG
Lokal: Norrlandsoperan s. 26

DECEMBER
SÖN  1 KALLRAS

Skuggteatern
Naezéns bibliotek/Stora hotellet s. 5

VATTEN
Kulturfrön
Lokal: Väven s. 32

DECEMBERKONSERT
Umeå Musiksällskap
Lokal: Norrlandsoperan s. 18

ONS  4 TILLBAKA INNAN MIDNATT
Profilteatern/Västerbottensteatern
Lokal: Profilteatern s. 41

TOR  5 UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

TILLBAKA INNAN MIDNATT
Profilteatern/Västerbottensteatern
Lokal: Profilteatern s. 41

FRE  6 TILLBAKA INNAN MIDNATT
Profilteatern/Västerbottensteatern
Lokal: Profilteatern s. 41

LÖR  7 I VÄNTAN PÅ TOMTEN
Snowflake Singers
Lokal: Norrlandsoperan s. 42

TILLBAKA INNAN MIDNATT
Profilteatern/Västerbottensteatern
Lokal: Profilteatern s. 41

SÖN  8 JULKONSERT
Umeå Studentkör
Lokal: Ålidhemskyrkan s. 44

KALLRAS
Skuggteatern
Naezéns bibliotek/Stora hotellet s. 5

TILLBAKA INNAN MIDNATT
Profilteatern/Västerbottensteatern
Lokal: Profilteatern s. 41

MÅN  9 RIDDARE AV TUSEN ÄVENTYR
PotatoPotato Scenkonst
Lokal: Idun, Umeå FH s. 42

JULKONSERT
Umeå Studentkör
Lokal: Ålidhemskyrkan s. 44

TIS  10 DE OROLIGA
Dramaten/Riksteatern
Lokal: Vävenscenen s. 43

ONS  11 DE OROLIGA
Dramaten/Riksteatern
Lokal: Vävenscenen s. 43

TILLBAKA INNAN MIDNATT
Profilteatern/Västerbottensteatern
Lokal: Profilteatern s. 41

TOR  12 UMEÅ JAZZ STUDIO
Lokal: Studion, Umeå FH s. 8

TILLBAKA INNAN MIDNATT
Profilteatern/Västerbottensteatern
Lokal: Profilteatern s. 41

FRE  13 TILLBAKA INNAN MIDNATT
Profilteatern/Västerbottensteatern
Lokal: Profilteatern s. 41

DEPORTEES
Lokal: Vävenscenen s. 45

LÖR  14 FRANSKA TRION
Lokal: Studion, Umeå FH s. 45

TILLBAKA INNAN MIDNATT
Profilteatern/Västerbottensteatern
Lokal: Profilteatern s. 41

SÖN  15 SARAH KLANG
Creamy Blue Tour
Lokal: Norrlandsoperan s. 22

VÄRLDENS HISTORIA
Måns Möller & Özz Nûjen
Lokal: Idun, Umeå FH s. 34

KALLRAS
Skuggteatern
Naezéns bibliotek/Stora hotellet s. 5

TILLBAKA INNAN MIDNATT
Profilteatern/Västerbottensteatern
Lokal: Profilteatern s. 41

TIS  17 KRAJA – ISEN SJUNGER
En vokal julkonsert i två akter
Lokal: Idun, Umeå FH s. 45

ONS  18 JUL I BJÖRKARNAS STAD
Kammarkören Sångkraft
Lokal: Backens kyrka s. 44

LÖR  21 JUL I BJÖRKARNAS STAD
Kammarkören Sångkraft
Lokal: Umeå stads kyrka s. 44

LÖR  28 MELLANDAGSDANS
Lokal: Kafé Station s. 8

BOKA BILJETTER DYGNET RUNT!
Biljettcentrum Umeå Folkets Hus
Tel 090-13 31 80
www.biljettcentrum.com
www.tickster.com
Callcenter 0771-47 70 70

Bli medlem i 
Umeå Teaterförening!

www.umeateaterforening.se  

MUSIK DANS ORD TEATER KULTUR 

FÖR BARN OCH VUXNA I UMEÅ 

HÖSTEN 2019
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Hip hop, folkdans, 
tango, tåspets & rave 
Dans på Norrlandsoperan – upplevelser du aldrig glömmer!

Dansmingel 
Tis 3 sep 18.00 • Fri entré

Näss  
Cie Massala
Tis 3 sep 19.00

Urban North Battle 
14–15 sep • Fri entré

Urban North 
Saturday Night Show 
Lör 14 sep 19.00

Solitude  
Anna Öberg
Mån 23 & tis 24 sep 19.00

Mitt bland stjärnor   
Marie Wårell  
– Från 5 år
Sön 6 okt 13.00 & 15.00

Dansbaren  
med Tango Norteño
Ons 9 okt 18.00 • Fri entré

Skapa Dans  
koreografitävling för unga
Sön 13 okt 15.00 • Fri entré

The Quiet  
Jefta van Dinther
Fre 18 okt 19.00

Nordlicht   
Ballett Chemnitz
Tor 31 okt 19.00

Flottarkärlek   
Malin Hellkvist Sellén  
– Premiär!
Fre 8 nov 19.00 & lör 9 nov 16.00 

90° Far and Height 
Jelnek danskompani
Lör 16 nov 15.00 

Lohengrin Dreams   
Charlotte Engelkes   
– Premiär!
Lör 23 19.00 & sön 24 nov 16.00 

Proxy 
Norrdans | Martin Forsberg  
Ons 27 nov 19.00 

UNTZ  
Martin Forsberg 
Fre 29 & lör 30 nov 19.00 

Huvudsponsorer
Info & biljetter på

norrlandsoperan.se
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Tre koreografer – tre verk – en 
storslagen föreställning. »Nord-
licht« är ett gästspel i tre akter 
från Ballett Chemnitz i Tyskland. 
I verk signerade av Katarzyna 
Kozielska, Marco Goecke och 
Alexander Ekman får Umeåpu-
bliken möta några av vår tids 
största koreografer och se neo-
klassisk balett, tåspettsdans 
och modern dans i världsklass.
Polska Katarzyna Kozielska har 
en karriär som balettdansare 
vid Stuttgart Ballet bakom sig 
och är en stigande stjärna på 
den koreografiska himlen. Hon 
inleder »Nordlicht« med ver-
ket »Unleash« som skapades 
för Ballett Chemnitz och hade 
världspremiär hösten 2018. 

DANS

NORDLICHT

BALLETT CHEMNITZ   
/ NORRLANDSOPERAN 

 Datum 31 oktober
 Tid kl 19.00
 Lokal Stora scenen, 
  Norrlandsoperan
 Längd 2 tim inkl pauser
 Biljettpris 210 kr, Scenpass 170 kr,  
  pens/stud/19–26 år   
  130 kr, ungd 60 kr
 Biljetter  Biljettcentrum.com
  Norrlandsoperan.se

AKT 1 – UNLEASH 
 Koreografi Katarzyna Kozielska 
 Musik Niels Gade 
 Scen- & 
 kostymdesign Ines Alba
 Ljus Holger Reinke
 Medverkande 11 dansare

AKT 2 – SUITE, SUITE, SUITE 
 Koreografi, 
 scen- & 
 kostymdesign Marco Goecke 
 Musik Johann Sebastian Bach
 Dramaturgi Nadja Kagel
 Ljus Udo Haberland
 Medverkande 9 dansare
  Norrlandsoperans 
  symfoniorkester

AKT 3 – EPISODE 31 
 Koreografi, 
 scenografi & 
 videodesign Alexander Ekman 
 Musik Mikael Karlsson
  Erik Satie
  Ane Brun 
 Kostymdesign Luke Simcock 
 Ljus Nicole Pearce
  Carsten Wank
 Medverkande 20 dansare

 Arrangör Norrlandsoperan
  Umeå Teaterförening

Höstens maffigaste         
scenupplevelse
Umeå gästas av tre världsledande koreografer i höst. 
I den tre akter långa »Nordlicht« får publiken ett unikt tillfälle 
att se neoklassisk balett och dansare i absolut toppklass.

Här undersöks de inre bojor som 
begränsar oss människor och 
kraften som frigörs när vi bryter 
oss loss.
 Akt två, Marco Goeckes 
»Suite Suite Suite« från 2008, 
är inspirerad av anekdoter från 
Johann Sebastian Bachs liv. 
I Umeå medverkar Norrlands-
operans symfoniorkester i verket 
där Bachs orkestersvit och 
dansarnas rörelser blir till en 
fascinerande symbios.
 Marco Goecke, född i Tysk-
land, har varit huskoreograf på 
Stuttgart Ballet och är sedan 
2019 balettchef på Staatsoper 
Hannover. Hans unika och avant-
gardistiska rörelsespråk har 
gjort honom till en av de mest 

eftertraktade koreograferna på 
den internationella balettscenen.
 Den tredje och avslutande 
akten, Alexander Ekmans 
 »Episode 31«, skapades 2011 
för Juilliard School i New York 
och är en kraftfull koreografi 
för 20 dansare.
 Svenske Alexander Ekman, 
senast uppmärksammad för suc-
cén »Eskapist« på Kungliga Ope-
ran, fick sitt genombrott 2006 
och har sedan dess skapat verk 
för danskompanier världen över. 
2016 fick han det prestigefyllda 
tyska teaterpriset »Der Faust« 
för verket »Cow« på Sempero-
per i Dresden. Han är känd för 
sin lekfullhet och sina moderna 
tolkningar av klassisk dans.
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UPPLEV NÅGRA FÖRTROLLANDE KVÄLLAR MED
DIREKTSÄND OPERA FRÅN THE MET I NEW YORK
Njut av dramat, världsartisterna och spänningen live från ett av världens främsta operahus, The Metropolitan 
Opera. Under flertalet kvällar presenterar vi mästerverk i vår salong, Miklagård. Gör upplevelsen fulländad 
med ett smakfullt restaurangbesök på TC innan föreställningen.

       MIKLAGÅRD. 23 NOV 2019 KL 19.00

  AKHNATEN

Läs mer på www.umeafolketshus.se eller ring oss på 090-15 62 00.
Föreställningarna sker i samarbete med Umeå Teaterförening.
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LIVE PÅ BIO:

Mästerverk 
direkt från 
Met och 
Bolsjoj

LOKAL:
MIKLAGÅRD, 

UMEÅ 
FOLKETS 

HUS

BILJETTPRIS: 275 kr, Scenpass 
eller medlem i Norrlands operans 
vänner 235 kr, student 190 kr. 
Priset inkluderar kaffe med 
kaka. Fri garderob.
FÖRKÖP: Biljettcentrum.com
Biljetter som köps på plats 
inför föreställningen 300 kr
ARRANGÖR: Umeå Folkets Hus, 
Norrlandsoperans vänner 
& Umeå Teaterförening

TURANDOT
GIACOMO PUCCINIS – MET

12 OKTOBER KL 19.00

En hyllad uppsättning av opera-
klassikern »Turandot« i regi av 
Franco Zeffirelli inleder opera-
säsongen live från Met. Christine 
Goerke gestaltar den iskalla 
prinsessan och Roberto Aronica 
spelar Calàf, som riskerar huvu-
det för hennes hand och sjunger 
den berömda arian »Nessun 
dorma«. 
DIRIGENT:  Yannick Nézet-Séguin 
REGI:  Franco Zeffirelli 
I ROLLERNA: Christine Goerke, Eleonora 
Buratto, Roberto Aronica, James Morris
Beräknad längd: 3 tim 5 min
Föreställningen textas på svenska.

MANON
JULES MASSENET – MET

27 OKTOBER KL 15.00

Jules Massenets vackra och 
 tragiska opera handlar om 
passion, intriger, lyxbegär och 
förnedring. Lisette Oropesa 
gör titelrollen som den oemot-
ståndliga skönheten som längtar 
efter de finaste sakerna i livet. 
Michael Fabiano gestaltar den 
besatte Chevalier des Grieux, 
vars desperata kärlek till 
Manon kommer att bli deras 
fall.  Maurizio Benini dirigerar 
 Massenets sensuella musik
DIRIGENT:  Maurizio Benini
REGI: Laurent Pelly
I ROLLERNA: Lisette Oropesa, 
Michael Fabiano, Carlo Bos, Artur Ruciński, 
Brett Polegato, Kwangchul Youn
Beräknad längd: 3 tim 55 min
Föreställningen textas på svenska.

MADAMA  
BUTTERFLY
GIACOMO PUCCINI – MET

9 NOVEMBER KL 19.00

I Puccinis enastående opera-
klassiker om den tragiska 
geishan Cio-Cio-San ser vi 
här legenden Plácido Domingo 
i  rollen som Sharpless. 
Hui He gör huvud rollen som 
geishan som ger allt för den 
 amerikanska sjöofficeren 
 Pinkerton. Pier Giorgio Morandi 
dirigerar Anthony Minghellas 
vackra uppsättning.
DIRIGENT: Pier Giorgio Morandi
REGI:  Anthony Minghella
I ROLLERNA: Hui He, Elizabeth DeShong, 
Andrea Carè, Plácido Domingo
BERÄKNAD LÄNGD: 3 tim 15 min
Föreställningen textas på svenska.

AKHNATEN
PHILIP GLASS – MET

23 NOVEMBER KL 19.00

Phelim McDermott satte 2011 
upp Philip Glass hyllade »Saty-
agraha« på Met. Nu återvänder 
han med en ny iscensättning av 
Sverigeaktuella Glass – »Akh-
naten«. Anthony Roth Costanzo 
gör rollen som den egyptiska 
faraonen som försökte inspi-
rera sitt folk att överge de 
gamla gudarna. J’Nai Bridges 
Met-debuterar i rollen som 
Akhnatens trolovade Nefertiti. 
Gandini Juggling Company 
sätter sin  speciella prägel på 
uppsättningen, med rörelser som 
är perfekt koreograferade till 
musiken.
DIRIGENT:  Karen Kamensek
REGI:  Phelim McDermott
I ROLLERNA: Dísella Lárusdóttir, J’nai Brid-
ges, Anthony Roth Costanzo, Aaron Blake
BERÄKNAD LÄNGD: 3 tim 35 min
Föreställningen textas på svenska.

GISELLE
BALETT – BOLSJOJTEATERN

26 JANUARI KL 16.00 

»Giselle« från 1841 är ett av de 
största verken i den klassiska 
balettrepertoaren. Baletten är 
berömd både för den gripande 
handlingen om den hjärtsjuka 
Giselle som älskar att dansa och 
för sin formella perfektion och 
symmetri. »In this new produc-
tion, essential choreographer 
Alexei Ratmansky brings a 
fresh perspective to this iconic 
 classical ballet«
MUSIK:  Adolphe Adam 
KOREOGRAFI: Jurij Grigorovitj
MEDVERKANDE: Dansare från Bolsjojteatern
BERÄKNAD LÄNGD: 2 tim 30 min

WOZZECK
ALBAN BERG – MET

11 JANUARI KL 19.00

Svenske operastjärnan Peter 
Mattei gör sin rolldebut som 
Wozzeck i Alban Bergs expres-
sionistiska mästerverk med 
samma namn. Operan som 
utforskar samhällets onda 
krafter komponerades i slutet av 
andra världskriget och betraktas 
som en av århundradets vikti-
gaste operor för dess känslo-
mässiga kraft och strålande 
musik. I William Kentridges 
uppsättning är scenografin en 
upplevelse i sig. Animerade 
träkolsteckningar, kartor och 
filmklipp skapar en mardröms-
lik värld av kraschade flygplan, 
strålkastare och slagfält. 
DIRIGENT:  Yannick Nézet-Séguin
REGI:  William Kentridge
I ROLLERNA: Peter Mattei, Elza van den 
Heever, Tamara Mumford, Christopher 
Ventris, Gerhard Siegel, Andrew Staples, 
Christian Van Horn
BERÄKNAD LÄNGD: 1 tim 40 min
Föreställningen textas på svenska.

Fantastisk musik, 
stora känslor, praktfulla 
scenografier och underbara 
äventyr. Direktsänd opera 
och balett från New York 
och Moskva.
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3:e
November

19.00

  100 år

Backens manskör med

      Ronny Eriksson &
Ramblin´ Minds

 Folkets Hus

PRESENTKORT

LÅT SMAKEN FÅ VÄLJA
Weeping Willows  14 sep

Mr morfar, Allan Svensson  28 sep

The Cavern Club Beatels  11 oktGregarious  15-16 okt

Jakob Hellman  17 okt

Nordlicht  31 okt
Vallarna - stulen kärlek  5 novFlottarkärlek   8-9 nov

Lohengrin Dreams  23-24 nov

Christmas Night  22 nov

Melissa Horn  21 nov
Simon & Garfunkel Story  17 nov

Biljettcentrum
tel: 090-13 31 80
mail: boka@biljettcentrum.com
www.biljettcentrum.com

Hög tid  15 sep

En ensam grå Varelse bor i en 
grotta och längtar efter nån 
att ta hand om. En dag ramlar 
en liten gnista in i hennes liv. 

För barn från 4 år 
och deras vuxna.

TEATER

MIN    
EGEN   
LILLA    
LITEN

TANTTEATERN

 Datum/tid 2, 3, 9, 10 nov kl 14.00
 Lokal Tantteatern, ÖK 34
 Biljetter kulturbiljetter.se 
 Av och med  Karin Larson 
  efter en bok av Ulf Stark 
  och Linda Bondestam
 Scenografi
 & kostym Ylva Varik
 Arrangör Tantteatern

Gnista för 
alla över 
fyra år
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Efter 33 år får en dotter ett 
brev av sin mamma som vill 
träffas. När de skildes åt var 
dottern tio år och satt i shorts 
mitt i vintern på en socialsekre-
terares rum. Mamman var tung 
missbrukare. Dottern har klarat 
sig, jobbar på universitetet, bor 
i fin lägenhet, inga barn. Men 
vad innebär det egentligen att 
klara sig? Att lyckas i andras 
ögon eller att helt enkelt över-
leva?
 – »Fallfrukt« är en föreställ-
ning som jag skrev utifrån ett 
eget behov som skådespelare, 
säger Monica Wilderoth som 
också gör den enda rollen.
För regin står Martin Rosen-
gardten (som slutade som trum-
mis i The Ark samtidigt som 

TEATER

FALLFRUKT

RIKSTEATERN /   
ÖSTGÖTATEATERN

 Datum 5, 6 november
 Tid kl 19.00
 Lokal Studion, Umeå Folkets Hus
 Längd  1 tim 10 min
 Biljettpris 190 kr, Scenpass 150 kr,  
  stud 170 kr, ungd 95 kr
 Biljetter från 26 oktober
  Biljettcentrum.com
  0771-47 70 70
  090-13 31 80
 Av och med Monica Wilderoth  
 Regi Martin Rosengardten  
 Scenografi Julia Herskovits  
 Kostym Magnus Möllerstedt  
 Mask Lena S. Weinar  
 Ljusdesign Casper Törneman 
 Ljuddesign Martin Rosengardten  
 Medverkande Monica Wilderoth 
 Arrangör Umeå Teaterförening
  Vuxenskolan

Hur många chanser 
ska en människa få?

PRESSKLIPP:

»Du som vill ta till dig något plågsamt 
bra bör kasta dig in på ostgotateatern.se 
och boka en stol. Jag lovar dig en timme 
och tio minuter av stort skådespeleri, av 
ordkonstnärskap och av nyttig ångest. 
Monica Wilderoth är en stor artist.«

FOLKBLADET

»Genial och osentimental pjäs om barn 
och klass (...) slår knock out i mellangär-
det på sin publik.«

NORRKÖPINGS TIDNINGAR

När de skildes åt var hon tio och mamman tung missbrukare. 
Nu är hon vuxen och har till synes klarat sig bra. 
Hennes mamman vill träffa henne. 
Hur många chanser ska en människa få?

gruppen fick skivkontrakt) och 
bland annat regisserat Alfhild 
Agrells »Ensam« inom Spets-
projektet, där Monica Wilderoth 
också medverkade i flera pjäser. 
Wilderoth är skådespelare, regis-
sör och dramatiker som roman-
debuterade 2010. I augusti 
2019 utkommer hennes andra 
bok som bär samma namn som 
pjäsen; »Fallfrukt«.
  – När jag läste Fallfrukt 
första gången blev jag helt tagen 
av texten. Det som berör mig 
så mycket är att Monica lyckas 
göra en såpass mörk berättelse 
rolig och lustfylld att läsa, säger 
förläggaren Tove Leffler.
 Trots uppväxten med missbruk 
och i fosterhem lyckas dottern 
skapa sig ett annat liv. Men hur 

är det att leva i ett samhälle 
och inte riktigt känna sig som 
människa? Hur svårt är det att 
komma från en klass – och vilja 
till en annan – för att överleva? 
Den hyllade monologen pendlar 
mellan nutid och barndom. Det 
handlar om kvinnor och livet 
längst ner på botten. Om till-
frisknande och om att välja liv 
istället för undergång. Om 
att misslyckas, falla och resa 
sig igen. Och igen. 
 – I texten tar jag också upp 
en central fråga som jag tycker 
är livsviktig idag: Hur många 
chanser ska en människa få?, 
säger Monica Wilderoth. 
 »Fallfrukt« spelas på Studion, 
Umeå folkets hus under Psyke-
veckan. 



32 HÖSTEN 2019

Det är ett mörkt kapitel i 
historien, då när människo-
utställningar blev populära 
i slutet av 1800-talet. Inför 
betalande publik visades urfolk 
och utvalda stammar upp under 
turnéer i Europa och USA. Här 
ställdes samer ut, i traditionella 
kläder med kåta och renar, för 
att stilla besökarnas nyfikenhet.
I »Human Zoo« får vi följa en 
samisk familjs resa. Från livet 
på de öppna vidderna till en ny 
vardag på inhägnad mark. I takt 
med att deras levnadsutrymme 
krymper ökar slitningarna inom 
familjen. Relationen mellan 
föräldrarna försämras. Mormors 
hälsa vacklar. Sonen plågas 
av åskådarnas blickar. Dottern 
ställer frågor som de vuxna har 
svårt att besvara.
 Föreställningen är en 

TEATER

HUMAN ZOO

SAMISKA NATIONALTEATERN 
BEAIVVÁŠ  / NATIONAL-
THEATRET I OSLO

 Datum/tid 8 november kl 19.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd  ca 1 tim 20 min
 Biljettpris 240 kr, Scenpass/medlem/ 
  stud/ungd 170 kr
 Biljetter från 8 augusti
  Biljettcentrum.com
  Kulturreceptionen Väven                      
 Manus Kathrine Nedrejord 
 Regissör, 
 kostym 
 & scenografi Bård Lie Thorbjørnsen 
 Samisk 
 översättning Britt-Inga Vars
 Musik Roger Ludvigsen
 Ljusdesign Steinar Lohne
 Medverkande Mary Sarre
  Anja Bongo Bjørnstad
  Sarakka Gaup
  Anitta Suikkari
  Nils Henrik Buljo
 Arrangör Umeå Sameförening Såhkie
  Umeå Teaterförening
  Samiska nationalteatern  
  Beaivváš                    
 Spelas på nordsamiska. Textas till norska.

När samer 
ställdes ut på zoo

Åskådare flockades till de 
etnografiska shower som 
visade upp »exotiska« 
människor som attraktioner. 
I »Human Zoo« står en 
samisk familj i centrum 
för berättelsen om
kolonialismens övergrepp.

 historisk samproduktion 
 mellan den samiska national-
teatern Beaivváš och Natio-
naltheatret i Oslo med urpre-
miär i oktober 2019. »Human 

Zoo« är skriven av prisade 
författaren och dramatikern 
Kathrine Nedrejord och är hen-
nes första uppsättning som hus-
dramatiker på Nationaltheatret.

Kulturtips för 
barn och unga

www.vaven.se
www.umea.se/barnkultur

1
8
22
29
6
13
20
1  
 

September	 Voff	 	 	 0-2	år
September Premiär!	Blues	för	en	katt		 fr	5	år
September	 Stor	[stol]		 	 fr	2	år
September	 PRIDE:	Vem	är	var?			 3-5	år
Oktober	 	 Mitt	kalas		 	 3-6	år
Oktober	 	 Sagoskåpet		 	 3-6	år
Oktober	 	 Stort	smått	och	mittemellan		 fr	3	år
December	 Vatten		 	 	 fr	5	år

Missa inte höstens kulturfrön kl 14.00 i Väven!
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DANS 

LOHENGRIN 
DREAMS

NORRLANDSOPERAN /  
ASTARTE / DANSNÄT SVERIGE

 Datum/tid 23 nov kl 19.00
  24 nov kl 16.00, samtal 15.00
 Lokal Black Box, Norrlandsoperan
 Längd 1 tim 10 min
 Biljettpris 210 kr, Scenpass 170 kr,  
  pens/stud/19–26 år 130 kr,  
  ungd 60 kr
 Biljetter  Biljettcentrum.com
  Norrlandsoperan.se
 Idé, koreografi 
 & scenografi Charlotte Engelkes 
 Koreografi Ossi Niskala 
 Ljus &
 scenografi Karl Svensson 
 Kostym & mask Anna Ardelius 
 Musik & ljud Willi Bopp
  Richard Wagner
  Norrlandsoperans 
  symfoniorkester (inspelad)
 Medverkande Anthony Lomuljo
  Ageliki Gouvi
  Henrietta Wallberg
  Simon Wiborn
  Magnus Bjœru
  Ivonne Fuchs
 Arrangör Norrlandsoperan
  Umeå Teaterförening

Wagner á la Engelkes

Falsk mordanklagelse, 
 förlöjligande och upp- 
rättelse. Svanriddare, sann-
drömmar, akrobater, dansare 
och operasångare. Charlotte 
Engelkes drömmer fram 
ett dansverk i sin helt 
egna   estetik. 

Sårbart, komiskt, galet, stor-
stilat, högstämt och från en helt 
egen planet. Regissören och 
performanceartisten Charlotte 
Engelkes står för en särpräglad 
estetik där hon utforskar såväl 
mammor som myter på svenska 
scener och på dans- och teater-
festivaler världen över. 
 I nyskapande dansverket 
»Lohengrin dreams« med 
urpremiär på Norrlandsoperan, 
fortsätter hon sitt utforskande 
av Richard Wagners operavärld 
där hon tidigare skapat succéer 
som »Miss Very Wagner« och 
»Siegfried – the Very Wagner 
Hero Hour«.
 I »Lohengrin dreams« står tre 
dansare, två akrobater och en 
operasångerska på scenen i ett 
drömspel om falsk anklagelse, 
förlöjligande och upprättelse. 
Det handlar om tro och tvivel, 
om kampen mellan det naiva 

DANS

FLOTTAR-
KÄRLEK

HAGAR MALIN HELLKVIST 
SELLÉN / NORRLANDSOPERAN 
/ DANSNÄT SVERIGE

 Datum/tid 8 nov 19.00, 
  mingel från 18.00
  9 nov kl 16.00, 
  samtal kl 15.00
 Lokal Black Box, Norrlandsoperan
 Längd 1 tim 40 min inkl paus
 Biljettpris 210 kr, Scenpass 170 kr,  
  pens/stud/19–26 år 130 kr,  
  ungd 60 kr
 Biljetter  Biljettcentrum.com
  Norrlandsoperan.se
 Idé, text 
 & koreografi Hagar Malin Hellkvist Sellén
 Dramaturgi Malin Holgersson 
 Kompositör Sara Lundén
 Scenografi Maja Johansson 
 Kostymdesign Elin Hallberg
 Maskdesign Linda Sandberg 
 Ljusdesign Hannele Philipson 
 Medverkande Marianne Kjærsund
  Marcus Baldemar
  Pernille Holden
 Arrangör Norrlandsoperan
  Umeå Teaterförening

Om timmer, 
queer intimitet 
och farliga vatten
Koreografen Hagar Malin Hellkvist Sellén dyker 
än en gång ner i arkiv och  dokumentation på
jakt  efter queera uttryck.  »Flottarkärlek« är en 
 råfysisk och poetisk g estaltning av ett arbetararv.

Lösa stockar i rinnande vatten, 
barrträdsvirke på väg mellan 
skog och såg, från inland till 
kust. Och så flottarna, som 
ser till att virket flyter genom 
landet. 
 I föreställningen »Flottar-
kärlek« ger sig koreo grafen 
Hagar Malin Hellkvist Sellén, 
uppvuxen i Umeå, in i flott-
ningen, en nästan bortglömd 
epok i svenskt arbetsliv. Lik-
som i hyllade »Missionären«, 
en koreograferad berättar  -
före ställning om lesbiska 
kristna missionärer i Väs-
terbotten under 1900-talets 
 första hälft, har hon i sin 
research dykt in i arkiv och 
dokumentation och sökt efter 
spår av queera uttryck.  
 »Flottarkärlek« är en 
 råfysisk och poetisk gestalt-
ning av ett arbetarliv. En 
rörelsens minnesruna över 
arbetarna som forslade timret 
från skogarna till  sågverken 
längs kusten. En föreställ-
ning om  kropps  arbete, osande 
 intimitet och naturens kraft. 
Om  frihetslängtan och vårens 
 vatten som kallar. »Flottar-
kärlek« har urpremiär på 
Norrlandsoperan den 
8  november. 

och det rent elaka. I Wagners 
»Lohengrin« drömmer Elsa om 
en riddare som ska ge henne 
upprättelse – och se där kommer 
en graalriddare dragen av en 
svan och räddar hennes ära. 

Om riddaren dyker upp 
i »Lohengrin dreams« återstår 
att se, men drömmar kan bli 
verklighet. För den inspelade 
musiken står Norrlandsoperans 
symfoni orkester. 

TVÅ
URPREMIÄRER
PÅ NORRLANDS-

OPERAN! 
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Oljemålning dag- och 
kvällskurs
FÖRSTA START 9/9 PRIS FRÅN 2.200:-
Lär dig spännande tekniker i oljemåleri. Arbeta 
efter bestämt motiv eller egna önskemål. Du 
jobbar utifrån din egen nivå under ledning av 
erfarna kursledare.

Balett vuxna nybörjare
START VECKA 36  PRIS FRÅN 995:-
Lär dig grunderna i den klassiska baletten. Vi 
arbetar med att hitta ett harmoniskt samspel 
i rörelserna. Vi övar teknisk färdighet, kon-
stnärligt uttryck, hopp, piruetter, balans och 
smidighet.

Rawfood helgkurs
START 12/10 PRIS  1.995:-
Lär dig laga hälsosam och riktigt god råkost. 
Kursen hålls i The Pink - Scharinska Villan. Vi 
lagar mat, lär oss och inspireras tillsammans. 
Kursledare är Hanna Alperud, Raw for Good.

Jazz nybörjare
START VECKA 36  PRIS 995:-
Jazztekniken bygger på musikalitet och smi-
dighet och kan vara såväl väldigt kraftfull och 
energisk som mjuk och flödande. Du tränar upp 
styrka, smidighet, koordination och rytmik. 

Contemporary vuxna 
nybörjare
START  VECKA 43 PRIS FRÅN 995:-
Här utforskar du kroppens rörelse- och 
uttrycksmöjligheter, arbetar med flöde, fall, och 
gravitation, golvteknik och improvisation. Du 
lär dig kombinationer, bygger upp styrka och 
teknik. Vi dansar till blandad rytm och stil. 

Grekiska nybörjare 
START 4/9 PRIS 1.420:-
Du lär dig att klara enkla vardagssituationer 
som att fråga om vägen och presentera dig. Efter 
bara ett par kurstillfällen kan du säga några 
meningar på grekiska.

Dans 60+
PRIS FRÅN 695:-
Välkomna till dansen där du tillsammans 
med andra på ett lustfyllt sätt övar in olika 
stegkombinationer, koreografier och arbetar 
på teknik, koordination, styrka, smidighet och 
balans. Kursen har något lugnare tempo än 
andra dansklasser. 

Piano
START VECKA 36  PRIS  FRÅN 2.195:-
Pianoundervisning till barn, ungdomar och 
vuxna, som vill ha grundläggande kunskaper 
eller utveckla ett mer avancerat pianospel. Välj 
mellan enskild underrvisning eller duo.

Rebecka Edgren hade alltid haft en dröm om att bli författare. För 
några år sen anmälde hon sig till en kurs i skrivande. Idag jobbar hon 
på sin tredje roman och hennes böcker finns på åtta olika språk. Hur 
ser din dröm ut? Hitta din kurs på folkuniversitetet.se/umea

Allt började 
med en kurs.

Kunskap förändrar.

Rebecka Edgren 
Aldén, författare
”Mitt i livet förstod jag,  

att jag måste ta min dröm  
och passion på allvar.” 

 Hitta din kurs på
folkuniversitetet.se/umea
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LIFELINE PRESENTERAR

15 DEC · IDUNTEATERN 1 NOV · IDUNTEATERN
BILJETTER PÅ WWW.LIFELINE.SE
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Året är 1941. Det är  brinnande 
världskrig. I en lägenhet på 
Skeppargatan i Stockholm 
väntar Margot Hanel oroligt på 
att få höra något mer om Karin 
Boyes försvinnande. Det enda 
Margot vet är vad hon hört i 
efterlysningen på radion. Ändå 
har de levt tillsammans i sju år.
I Margots ensamma förtvivlan 
väcks drömmar och minnen 
till liv. Minnen från hennes och 
Karins första möte i Berlin 
under tidigt 30-tal till deras liv 
tillsammans i Sverige och från 
dagen de skiljs åt – ovetandes 
om att det är för allra sista 
gången.
 I det nyskrivna dramat 
»Nakna som foster och gudar« 

TEATER

NAKNA  
SOM FOSTER 
OCH GUDAR

RIKSTEATERN    
/ FOLKTEATERN GÖTEBORG

 Datum 13 november
 Tid kl 19.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd 2 tim 30 min inkl paus
 Biljettpris 250 kr, Scenpass 195 kr,  
  stud 195 kr, ungd 125 kr 
 Biljetter från 26 augusti
  Biljettcentrum.com
  0771-47 70 70
  Kulturreceptionen Väven
 Manus Isabell Cruz Liljegren  
 Regi Helena Cruz Liljegren  
 Scenografi Mats Sahlström  
 Kostym Elin Hallberg  
 Ljusdesign Jörgen Haimanas  
 Komposition Cicely Irvine  
 Videodesign Johannes Ferm Winkler  
 Maskdesign Anna Olofson
 Medverkande Lena B Nilsson  
  Lovisa Onnermark  
  Sara Turpin  
  Lola Zachow 
 Arrangör  teater och föreläsning 
  Umeå Teaterförening
  Folkuniversitetet
  Umeå Stadsbibliotek

Om kärlek, kvinnor 
och Karin Boye
Hon är kanske mer aktuell än någonsin. I den nyskrivna föreställningen 
»Nakna som foster och gudar« får vi möta Karin Boye under sina sista år 
i livet genom ögonen på hennes stora kärlek Margot Hanel.

får publiken möta en annan sida 
av poeten och författaren Karin 
Boye. Berättelsen tar avstamp 
i hennes kärleksrelation med 
tysk-judiska Margot Hanel, med 
Boyes försvinnande och själv-
mord som fond. Genom Margot 
Hanels ögon görs återblickar 
på parets gemensamma liv som 
blottar en osynliggjord historia 
om lesbisk kärlek, flyktingskap, 
rotlöshet och minnen. Vems 
sanning är det som lyfts fram? 
Vilka personer berättar vi om?
 Bakom föreställningen står 
den kritikerrosade duon  Isabel 
Cruz Liljegren och Helena 
Sandström Cruz. Isabel Cruz 
Liljegren debuterade som 
dramatiker med musikalen »Dö 

klubb döden« som sattes upp 
på Dramalabbet i Stockholm 
2013. Hon skrev även manus 
till radiopjäsen  »Girlnet«, i 
regi av Helena Sandström, som 
nominerades till det prestige-
fyllda priset Prix Europa 2016. 
 Helena Sandström Cruz är 
regissör, dramatiker och skåde-
spelare. Hon har de senaste 
15 åren varit yrkesverksam på 
såväl institutionsteatrar och 
fria grupper som i radio och 
tv. Hon har även regisserat 
hyllade »Peptalk för Sverige« 
och »Glasäpplen« som blev 
uttagen till Scenkonstbiennalen 
i våras. »Nakna som foster och 
gudar«har urpremiär hösten 
2019.

ULRIKA KNUTSSON 
– FÖRELÄSNING 
OM KARIN BOYE

VÄVENSCENEN 
14 OKTOBER KL 19.00 

»Visst gör det ont när knoppar bris-
ter«. Karin Boye är en av Sveriges 
mest älskade poeter. Feminist blev hon 
tidigt. Knopparna som brister dedice-
rade hon till Elin Wägner.
 Karin Boye har så många sidor; 
sköldmö och pacifist, asketisk och 
utlevande, duktig flicka och queeri-
kon - och alltid älskande kvinna av 
kött och blod. Hon tillbringde mer tid 
i biblioteket än på läderklubb i Berlin, 
men ingen miljö var henne främmande. 
Ulrika Knutson talar om Karin Boye, 
hennes verk och om den litterära tid 
hon levde i. 

Biljetter 80 kr, Scenpass 60 kr   
Biljettcentrum.com och   
Kulturreceptionen Väven.
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www.vaven.se

Lördag 16 november
Kom och fira med oss!
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Det bor drygt 40 personer i byn 
Osebol intill norra Klarälven i 
Värmland. Det var här där rym-
den är stor och skogarna djupa 
som Marit Kapla växte upp. Hon 
har varit konstnärlig ledare för 
Göteborgs filmfestival och är nu 
en av två redaktörer för tidskrif-
ten Ord & bild.
 I den kritikerhyllade bok som 
fått namn efter hembyn har 
hon återvänt för att intervjua 
nästan alla byns invånare. Med 
sina egna ord berättar de om 
sina liv som tillsammans bildar 
en berättelse om en plats, ett 
land, en tid. För Marit Kapla är 
”Osebol” ett försök att förmedla 
magin i verkligheten. Alla ord är 
de intervjuades egna.
 – Jag tycker att det är viktigt 
att folk vet hur det är att bo på 
en mindre plats, säger hon.
En plats där man är någon, även 
om man inte valt varandra. Här 
finns sorgen över det nedlagda; 
affären, slalombacken och den 
gamla tvåbågsbron som nu är 
avstängd för trafik, men den 
vackraste platsen att se ut över 
Klarälven. Insikten om asyl-

LÄSNING / MUSIK

OSEBOL

TEG PUBLISHING  
/ UNITED STAGE

 Datum/tid 18 nov kl 19.00
 Lokal Studion, Umeå Folkets Hus
 Längd ca 1 tim
 Biljettpris 150 kr, Scenpass 110 kr, 
  stud 110 kr, ungd 75 kr
 Biljetter från 8 augusti
  Biljettcentrum.com
 Av och med Marit Kapla
  Martin Hederos
 Arrangör Umeå Teaterförening 
  ABF

Hem till Osebol
Osebol, en liten by i norra Klarälvsdalen. 
En igenvuxen slalombacke, en nedlagd affär 
och en avstängd bro. Ett universum om 
40 personer berättat av Marit Kapla 
till musik av Martin Hederos.

boendets betydelse för bygdens 
överlevnad och vikten av att ta 
vara på sig själv när samhället  
är långt borta. 
 Nu tar Osebol plats på scen 
när Marit Kapla läser avsnitt 
ur boken. Martin Hederos, även 
han uppvuxen i en mindre by i 
Värmland, spelar specialkompo-
nerad musik med inspiration från 
Osebol och andra platser.
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26–1 
NOV / DEC

2019

UEFF.SE
Följ oss på: 
Facebook: Umeå Europeiska Filmfestival 
Instagram: @umefilmfestival 
Twitter: @umefilmfestival 

Medicinsk forskning  
för alla. Vi bjuder på 
kunskapen och fikat!

Välkommen till Kafé Fika,  
Väven plan 1, eller på webben:  

live.umu.se/fika

28 SEPTEMBER 13.00 OCH 14.00
Sofie Degerman:  

DNA-mönster avslöjar risk för  
återfall vid barnleukemi

Christofer Åström:  
Värmeböljan 2018  

– bäst eller värst för hälsan?

Elisabet Sonntag Öström:  
Naturen – ett plåster för en sårig själ

26 OKTOBER 13.00 OCH 14.00
Peyman Kelk:  

3D-printade organ  
– hur långt bort är det?

Monica Christianson:  
Hiv- och klamydiatesta män  

– övervakning eller möjlighet?

Anders Olofsson:  
Går det att stoppa Alzheimers sjukdom?

23 NOVEMBER 12.30 OCH 13.30
Anders Johansson:  

Fler dör i vården av infektioner än i trafiken

Beatrice Melin:  
Slump, arv eller miljö  

– varför får man hjärntumör?

Ulf Ahlgren:  
Diabetes i nytt LJUS  

– ny teknik ger ny kunskap
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Edvard Nyberg är känd som 
antifascist och skicklig mekani-
ker. En vårdag 1937 värvas han 
till den kommunistiska Woll-
weberligan. Tillsammans med 
likasinnade börjar han tulla 
på sin arbetsgivare LKAB:s 
dynamitmagasin. I sin meka-
niska verkstad tillverkar han 
bomber och minor för sabotage-
ligan. Under fyra års tid sänks 
22 fascistiska fartyg runtom 
i Europa av Wollweberligan. I 
Spanien härjar inbördeskriget 
fram till 1939 och samma år 
inleds andra världskriget. Tyska 
tåg rullar tyst genom Sverige. 
Sabotörerna företar strapats-
rika skidfärder genom det 
norrbottniska landskapet mot 
norska gränsen. 

MUSIKTEATER

NYBERGS 
MEKANISKA 
VERKSTAD

NORRBOTTENSTEATERN

 Datum 26 november
 Tid kl 19.00
 Lokal Idun, Umeå Folkets Hus
 Längd ca 2 tim 40 min inkl paus
 Biljettpris 250 kr, Scenpass 195 kr, 
  stud 195 kr, ungd 125 kr
 Biljetter från 26 augusti
  Biljettcentrum.com
  0771-47 70 70
  090-13 31 80
 Manus Erik Norberg
 Musik Tomas Isacsson 
 Regi Helena Röhr 
 Scenografi Mona Knutsdotter
 Koreograf Patrik Häggström
 Kostym Helena Weegar
 Mask Gemila Löfgren Roberts
 Ljuddesign Urban Wirén
  Mårten Eliasson
 Ljussättare Marcus Hagman
 Medverkande Jonas Hellman Driessen 
  Karin Paulin 
  Roger Storm  
  Maria Pontén 
  Kristine Gulbrandsen 
  Tomas Isacsson 
  Kalle Nyman 
  Josef Törner
 Arrangör Umeå Teaterförening 
  ABF  

Musikaliskt drama 
om en motstånds-
man i Kiruna
I Spanien härjar inbördeskriget och när Tyskland går in i Polen inleds andra världskriget. 
I Kiruna tillverkar Edvard Nyberg bomber för kommunistiska Wollweberligan som under 
fyra år sänker 22 fascistiska fartyg. 

I Kiruna lämnar 
mystiska besökare 
Nybergs verkstad med 
stubintråd lindad runt 
kroppen och dynamit 
i ryggsäcken.

Historien om Edvard Nybergs 
mekaniska verkstad är ett 
spännande stycke 1900-tals-
historia som Norrbottenstea-
tern nu sätter upp i form av 
musikalisk dokumentärteater 
med text av Erik Norberg och 
nyskriven musik av Tomas 
Isacsson. Hur mycket är mot-
ståndet mot fascismen värt? 
Hur mycket är man beredd att 

offra för att stå upp för 
det man tror på? 
 Edvard Nyberg greps 
1941. Han använde de två 
och ett halvt åren i fäng-
else till förkovran i histo-
ria och menade att »det 
inte går att ha det rätta 
perspektivet på sin nutid 
om man inte känner till det 
förgångna«. När det efter 
fängelsetiden var svårt att 
få jobb valde han att starta 
eget. Han hade fått sparken 
från LKAB men det företag 
han startade, Nybergs 
mekaniska verkstad, kom 
att bli en av LKAB:s mest 
anlitade leverantörer. I dag 
är NMV Group en stor 
industrikoncern.



40 HÖSTEN 2019

TEATER

ZIGGY   
OCH IS- 
PRINSESSAN

PROFILTEATERN

 Datum/tid 23 nov kl. 19.00  
 Lokal Profilteatern, Umestan
 Längd 1 tim
 Biljettpris 150 kr, Scenpass/
  stud 120 kr, 
  barn/ungdom 80 kr
 Biljetter Biljettcentrum.com
 Manus Linda Wincent
 Regi  Elin Skärstrand
 Scenografi 
 & kostym Ulla Karlsson
 Musik 
 & ljuddesign  Foad Arbabi
 Ljusdesign Daniel Rudstedt
 Medverkande Tobias Morin
  Lisa Nilsson
  Sara Ribbenstedt
 Arrangör Profilteatern

Kladdig kajal, hårdsprejade 
kalufser och en svart-
rockande James Bond on ice. 
En frånvarande mamma, en 
storrökande pappa och en 
överpresterande storasyster. 
Det är tur att Ziggy 
har Isprinsessan.

Tioåriga Ziggy bor tillsammans 
med mamma, pappa och sin sto-
rasyster Lula. Farsan röker och 
samlar kastanjer, mamman reser 
i jobbet mest hela tiden. Stora-
syster Lula tränar, pluggar och 
stör sig på Ziggy som lyssnar på 
the Cure och kollar på James 

FÖR BARN OCH UNGA PÅ PROFILTEATERN: Bond-filmer. En dag ramlar 
filmkaraktären Isprinsessan ut ur 
teven och in i Ziggys rum och liv. 
De blir vänner och tillsammans 
försöker de lista ut hur de ska få 
ordning på familjen. Men varför 
är Isprinsessan så förbluffande 
lik farsan?
 Vad kan 80-talets populärkul-
tur säga om en ganska typisk och 
bökig familj av idag? I Profiltea-
terns »Ziggy och Isprinsessan« 
finns den vardagliga svärtan 
såväl som den totala utlevelsen 
till The Cure och James Bond. 
Med rök, videoprojektioner, 
musik, humor och fantasi bjuds  
vi på en livsbejakande berättelse.

Livet enligt Ziggy

PROFILTEATERNS 
HYLLADE »VATTEN« 
FÖR BARN FRÅN 6 ÅR 

SPELAS UNDER HÖSTEN. 
FÖR MER INFORMATION 
SE PROFILTEATERN.SE

Kultur för alla!
ABF Umeåregionen

Galleri Alva är en del av Alva kultur – ett centrum för kultur
i vården som ger möjlighet till miljöombyte och rekreation. 
Ni hittar oss mellan apoteket och centralhallen. Välkommen!

30 augusti – 24 september  Christina Olivecrona

27 september – 22 oktober  Simon Gran

25 oktober – 19 november  Ej fastställt

22 november – 17 december  Britt-Lis Lindqvist

Utställningar Galleri Alva  
Hösten 2019
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TEATER

TILLBAKA 
INNAN   
MIDNATT

PROFILTEATERN /  
VÄSTERBOTTENSTEATERN

 Datum/tid 4–8 dec, 11–15 dec kl 19.00
 Plats Profilteatern, Umestan
 Längd 2 tim 15 min inkl paus
 Biljettpris 230 kr, Scenpass 190 kr,  
  student/ungdom 170 kr
 Biljetter från 8 augusti
  Biljettcentrum.com
 Manus Peter Colley
 Översättning Tora von Platen  
 Regi & 
 bearbetning Jan Karlsson
 Scenografi  
 & kostym Ulla Karlsson
 Musik Jonas och Marcus Holmberg
 Ljusdesign Maria Ros 
 Mask 
 & kostym Helena Andersson
Medverkande  Lina Hognert
  Julia Jonsson
  Sonja Lindblom
  Adam Stålhammar
 Arrangör Profilteatern
  Umeå Teaterförening
  Från 15 år

 

Nervkittlande rysare 
mitt i Västerbotten

Ett ödsligt hus, en excentrisk 
hyresvärdinna och en rad 

skrämmande händelser. 
Det unga parets lugna 

liv på landet förvandlas 
gradvis till något helt annat. 

Sverige premiär för 
kanadensisk  succéthriller 

med Profil teatern och 
Västerbottensteatern.

Det unga paret Erik och Jill 
flyttar från stan till en avlägsen 
gård på landet för att få tid för 
sig själva och varandra. Det 
efterlängtade lugnet störs snart 
av gårdens excentriska hyres-
värdinna som gör sitt bästa för 
att skrämma upp paret med sina 
spökhistorier. Och som om inte 
det vore nog dyker en objuden 
gäst upp. Vistelsen på landet, 
som skulle erbjuda stillsam 
avkoppling, utvecklas snabbt till 
psykologisk manipulation och 
en kamp på liv och död. Vad är 
det som ligger bakom de allt 
mer skrämmande scener som 
 utspelar sig i det ödsliga huset 
– inte kan väl allt bara vara 
inbillning? 

 Den kanadensiska succéthril-
lern »Tillbaka innan midnatt« 
(I’ll Be Back Before Midnight) 
har spelats över hela världen och 
får nu Sverigepremiär i en sam-
produktion mellan Västerbottens-
teatern och Profilteatern. Pjäsen 
tar ett fast grepp om publiken 
med ett oväntat händelseförlopp 
och överraskande effekter. Musik 
av Jonas och Marcus Holmberg 
som bl a ligger bakom musiken 
till Profilteaterns succérysare 
»En kvinna i svart«. Ljus av 
Maria Ros som gjort vackra och 
suggestiva ljussättningar på både 
Västerbottensteatern och Profil-
teatern samt på många stora 
scener runt om i Sverige. Du 
kommer att sitta som på nålar!
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En kväll för stora och små, fylld av stoj och 
skratt, värme och förväntan.

Lördag 7 december kl. 16.00 och 19.00 
Norrlandsoperan

Biljetter på norrlandsoperan.se

s n o w f l a k e  s i n g e r s

I samarbete med

I väntan på tomten 
med 

Snowflake Singers

PotatoPotatos »Riddare av 
tusen äventyr« gestaltar ett 
av vår tids mest komplexa 
teman – Flickan i det offent-
liga  rummet. Föreställningen 
b ygger på den Svenska flick-
scoutrörelsen. Här fick flickor, 
fria från mäns blickar, tränas 
sig i att verka i det offentliga 
rummet och i naturen med 
fokus på fri görelse, identitets 
och sam hörighetsbyggande. 
»Riddare av tusen äventyr« 
är inspirerad av avhandlingen 
»Den väl situerade flickan. 
Om den svenska flickscout-
rörelsens historia 1910–
1940« av Bodil Formark, 
Umeå universitet.
 I projektet »I den bästa 
av tjejvärldar« har Potato-
Potato sedan 2014 undersökt 
femininitet som motstånd 
inom scenkonst. I tidigare 
föreställningar har det fysiska, 
mentala och digitala flick-
rummets potential undersökts. 
PotatoPotato gjorde ett upp-
skattat gästspel i Umeå med 
föreställningen »I am her(e)« 
2017.
 PotatoPotato scenkonst 
har sin bas i Malmö. Deras 
föreställningar vrider och 
vänder på gängse normer 
genom att utforska populär-
kulturella element med egna 
sceniska metoder. 2018 bjöd 
Potato Potato på 10 års-
jubileum och framförde den 
uppmärksammade föreställ-
ningen »Fem Musor«. 

TEATER

RIDDARE  
AV TUSEN 
ÄVENTYR

POTATOPOTATO   
SCENKONST

 Datum/tid 9 dec kl 19.00
 Lokal Idun, Umeå Folkets Hus
 Längd 80 min    
  + eftersamtal 60 min
 Biljettpris 250 kr, Scenpass 210 kr,  
  stud/pens 200 kr
 Biljetter från 8 augusti
  Biljettcentrum.com
 Regi Linda Forsell
 Scenografi 
 & kostym Hanna Reidmar
 Ljusdesign Sofi Anderson 
 Koreografi Lisen Ellard
 Medverkande Amanda Quartey
  Ella Schartner
  Li Molnár Kronlid
  Johanna Malm
  Bodil Formark (samtal)
  Sara Meidell (samtal)
 Arrangör PotatoPotato Scenkonst
  Umeå Teaterförening 

Var redo! 
– OM DEN SVENSKA 
FLICKSCOUTRÖRELSEN

En lägerplats, en flickhajk 
och en kollektiv dröm. 
PotatoPotato utmanar den 
svenska jämställdhetspolitiken 
med en föreställning om 
flickan – i naturen och det 
offentliga rummet.
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TEATER

DE OROLIGA

DRAMATEN / RIKSTEATERN

 Datum 10, 11 december
 Tid kl 19.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd 1 tim 45 min
 Biljettpris 250 kr, Scenpass 195 kr, 
  stud 195 kr, ungd 125 kr
 Biljetter från 26 augusti
  Biljettcentrum.com
  0771-47 70 70
  090-13 31 80
  Kulturreceptionen Väven
 Manus Karen-Maria Bille 
  efter Linn Ullmans roman 
 Regi Pernilla August  
 Scenografi Magdalena Åberg  
 Ljusdesign Mira Svanberg  
 Musik & 
 ljuddesign Anna Sóley Tryggvadóttir  
Peruk & mask Sofia Ranow Boix-Vives 
 Medverkande Rebecka Hemse  
  Marika Lindström  
  En skådespelare tillkommer
 Arrangör Umeå Teaterförening 

En pappa, en dotter, en band-
spelare. Målet, en gemensam 
bok. Men ålderdomen vill annat, 
samtalen blir oförutsägbara 
och splittrade. I Linn Ullmans 
uppmärksammade roman »De 
oroliga« från 2015 finns ett 
barn som vill växa upp genast 
och två föräldrar som vill vara 
barn. Det blir ingen gemensam 
bok, istället en roman om min-
nen, glömska och alla historier 
som utgör ett liv.
 Linn Ullman är det nionde 
och yngsta av Ingmar Berg-
mans barn med flera olika 
mödrar. Liv Ullman är hennes 
mamma. Hon har många sys-
kon, men känner dem inte och 
får vara på Fårö på sommar-
loven. Föräldrarna är världs-
berömda och framgångsrika, 
men framgången har ett pris 

Mamma, pappa, barn.
»De oroliga« är en lika specifik som allmängiltig berättelse om våra närmaste, 
men kanske också svåraste, relationer. 
Pernilla August har gjort hyllad teater av romanen. 

Linn Ullmans 
succé i regi  av 
Pernilla August

PRESSKLIPP:

»Det är välkomponerat som klang-
full musik, det går rakt in i hjärtat.«

EXPRESSEN

»Det är inte ofta man ser ett så  
intimt och exakt ensemblespel« 

EXPRESSEN

»skådespeleriet är fantastiskt«
UNT

»fin och fängslande«
UNT

»… stillsam pregnant humor av  
 ett gammalt världsarv från Fårö.«

SR KULTURNYTT

när en efterlängtad närvaro 
alltför ofta blir till frånvaro. 
I skrivandet av romanen söker 
Linn Ullman efter sig själv 
genom sina föräldrar. Varför 
ville de ha ett barn, varför ville 
de ha henne? Hur tänkte de sig 
mamma-pappa-barn-leken? 
Regissören Pernilla August, 
också hon skilsmässobarn, 
sträckläste romanen direkt när 
den kom ut och blev oerhört 
fascinerad:
 – Jag är också en liten 
fågelunge som längtar efter en 
mamma och en pappa som ska 
funka tillsammans, säger hon. 
Romanen har dramatiserats av 
Karen-Maria Bille till en pjäs 
med tre kvinnoroller. Marika 
Lindström spelar Ingmar 
Bergman, Rebecka Hemse 
Flickan och Liv Ullman som 

vid premiären spelades av Ingela 
Olsson. Tre kvinnor i olika åldrar, 
iklädda randiga pyjamasar, på en 
trappa som gömmer byrålådor 
fyllda av minnen. 
 Pernilla August, som också 
hon arbetat med Bergman, är 
både skådespelare och regissör. 
Hon har bland annat regisserat 
filmer som »Svinalängorna« 
(2010) och »Den allvarsamma 
leken« (2016) liksom den 
danska tv-serien »Arvingarna« 
som visats på SVT. »De oroliga« 
är hennes debut som teater-
regissör. 
 – Jag har längtat efter och 
känt att det är dags att jag ska 
tillbaka till teatern, säger hon. 
Pjäsen hade premiär på 
 Dramaten i november 2018 
och går nu i höst ut på turné 
med Riks teatern. 
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Lördag 26/10 kl. 15.00  
Idun, Umeå Folkets Hus

Dirigent Leif Åkesson

 

Onsdag 18/12 kl. 19.30 Backens kyrka 
Lördag 21/12 kl. 15.00 & 18.00 
Umeå Stads kyrka

Dirigent Leif Åkesson

www.vasterbottensteatern.se

VÄSTERBOTTENSTEATERN 
PRESENTERAR

HasseåTages  
Julafton

Maffig hyllningsföreställning fylld av 
julstämning, upptåg, humor, skön-
sång, nostalgi och självklart julens 
alldeles egna Karl-Bertil  Jonsson.

NYPREMIÄR 21 NOVEMBER 
PÅ VÄSTERBOTTENSTEATERN 

I SKELLEFTEÅ. Spelas till och med 21/12. 
Biljetter släpps 4/9!

BARNLÖRDAG:

Jonssons Jul 
En familjematiné  baserad på Tage 

Danielssons klassiska julsaga om Karl-Bertil 
Jonsson. Lördagar kl 13:00 från den 23/11.

BILJETTER
SKELLEFTEÅ TURISTCENTER 0910-45 25 15

WWW.TICKSTER.COM
WWW.VASTERBOTTENSTEATERN.SE
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Franska trion har sedan starten 
2002 kommit att bli ett kult-
förklarat band på den svenska 
musikscenen. Stilen är svår att 
beskriva men lätt att tycka om. 
Någon slags jazzrockblues som 
inte riktigt passar in i något 
fack men hör hemma överallt. 
Frontfiguren Matti Ollikainens 
innerliga och helt oförställda 
röst driver fram texter om sorg, 
extas, mörker och komik, där det 
banala och allvarliga blir lika 
angeläget. Rytmerna och rim-
men forsar fram och exploderar 
i liveframträdandena som trion 
länge uppmärksammats för. 
 På Studion varvas nya låtar 
med favoriter från 2011 års 
magiska julskiva »Våra mest 
älskade julsånger« och ingen 
kommer att kunna motstå att 
vaggas in i Trions rödsvarta 
julstämning.

Kraja har trollbundit publik 
och recensenter med sina skira 
arrangemang och glasklara 
röster. Med unik samstämmig-
het och precision smälter fyra 
individuella röster samman 
till en unison enhet. Kraja har 
skapat ett eget musikaliskt uni-
versum, meditativt, gripande och 
poetiskt. Efter flitigt turnerande 
i Sverige, Japan, Tyskland såväl 
som i många andra europeiska 
länder, fem album, samarbeten 
med symfoniorkester och en 
grammisnominering i bagaget 
har Kraja blivit stilbildande och 
ett av de mest framgångsrika 
svenska folkmusikbanden på den 
internationella musikscenen.
 Julen 2019 innebär 19-årsju-
bileum för Kraja och detta firas 
med julturné. 2016 släpptes vin-
terskivan »Isen sjunger«, varpå 
Krajas uppskattade julkon-
serter kommit som en naturlig 

Kraja – en vokal 
 julkonsert i två akter

Fly vinterkylan för en stund 
och möt julen till Krajas skim-
rande harmonier och vackra 
stämmor. Fjolårets konsert 
 fyllde Idun och nu är det dags 
igen för Umeågruppens ma-
giskt gnistrande »Isen sjunger« 
– en vokal julkonsert i två akter. 

MUSIK

ISEN  
SJUNGER 

KRAJA

 Datum 17 december
 Tid kl 19.00
 Lokal Idun, Umeå Folkets Hus
 Längd ca 1 tim 35 min inkl paus
 Biljettpris 290 kr, Scenpass/
  stud 250 kr, ungd 145 kr 
 Biljetter från 8 augusti
  Biljettcentrum.com
  0771-47 70 70
  090-13 31 80
 Av och med Kraja
  Lisa Lestander
  Frida Johansson
  Eva Lestander
  Linnea Nilsson
 Arrangör Umeå Teaterförening
  Kraja
  Umeå Folkmusikförening
  Studieförbundet Bilda

MUSIK

FRANSKA 
TRION

 Datum/tid 14 dec kl 20.00 
 Lokal Studion, Umeå Folkets Hus 
 Längd ca 45 minuter 
 Biljettpris 245 kr, Scenpass/medlem 
  Humlan 195 kr
 Biljetter från 8 aug
  Biljettcentrum.com 
 Av & med Franska Trion 
 Arrangör Umeå Teaterförening 
  Kulturföreningen Humlan

En 
rödsvart 
jul med 
Franska 
Trion

följd. Skivans tema jul och vin-
ter rymmer egenskrivet material 
såväl som traditionella folkliga 
vintervisor samt några av våra 
mest välkända julsånger, här 
iklädda Krajas säregna harmo-
nier och klanger som fängslat 
lyssnare både när och fjärran.
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Destruktiv manlighet, våld 
och dödsskjutningar. »Bye 
bye bror« är en dokumentär 
pjäs om den svåra processen 
att lösgöra sig från våldet 
och välja ett nytt liv. 
Urpremiär i Umeå.

En cell med inristat klotter, 
plastmadrass, orange filt och 
järndörr utan handtag. En 
välbekant plats. I »Bye bye 
bror«samarbetar Teater Frys-
huset och Riksteatern i en doku-
mentär teaterföreställning med 
inslag av dans. Pjäsen bygger 
på intervjuer med män som 
befinner sig i processen att 
lämna kriminalitet och gängliv. 
Vem blir man sen? 
 – Det finns bara en gemensam 
nämnare bland alla som skju-
tits och alla som skjutit – alla 
är män, säger dramatikern och 
regissören Ulf Stenberg som 
tillsammans med medskaparen 
Emil Rosén Adsten har vuxit 
upp i Umeå. 
 »Bye bye bror« skärskådar 
vad en destruktiv manlighet 
har för följder. Enligt Fryshuset 
ökar avhoppen från gäng och 
kriminella sammanslutningar 

TEATER

BYE BYE 
BROR

RIKSTEATERN    
/ TEATER FRYSHUSET

 Datum/tid 15 jan kl 19.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd ca 2 tim inkl samtal
 Biljettpris 190 kr, Scenpass 150 kr, 
  stud 170 kr, ungd 95 kr
 Biljetter från 26 augusti
  Biljettcentrum.com
 Manus, regi, 
 koreografi, 
mask & kostym Emil Rosén Adsten
  Ulf Stenberg
 Medverkande Joaquin NaBi Olsson
  Robin Stegmar
 Arrangör Umeå Teaterförening

Sju helvetes 
kvadratmeter
kraftigt som en följd av alla 
dödsskjutningar. Men hur 
uppfinner man sig själv på 
nytt? Föreställningen är en 
uppföljare till »Klipp han« 
som Teater Fryshuset gjorde  

i samarbete med Unga Dra-
maten. Den beskrevs av Maria 
Edström i Expressen som en 
grekisk tragedi, ett »rekviem, 
denna dödsmässa över alla 
skjutna unga människor«.

Det är inte var dag Umeå kan 
bjuda på en premiär med Cullberg. 
I januari är det dags för »The 
Listeners«, ett verk för åtta 
dansare av Alma Söderberg. 
Föreställningen är ett samarbete 
med Norrlandsoperan. Alma 
Söderberg hänförde Umeåpubliken 
när hon dansade sina egna 
koreografier i »2 solon« på 
Vävenscenen våren 2018. VK:s 
recensent hyllade föreställningen 
och tyckte det var den bästa 
dansföreställningen han hade sett 
på länge. Alma Söderbergs arbeten 
kännetecknas genomgående av en 
stark koppling mellan rörelse, 
rytm, musik, ljud och språk.
 

Pappa, make och krigsförbrytare
 3 februari Studion
Efter succén »Var är mitt hem« kommer Danjin Malinovic 
tillbaka med ett drama baserat på intervjuer med en man 
som är dömd för krigsförbrytelser. På dagarna levde han i en 
normal tillvaro; lagade mat och spelade basket tillsammans 
med sin familj. På kvällarna åkte han iväg med paramilitära 
grupper och begick handlingar han själv aldrig trodde var 
möjliga. Han mördade och begick våldtäkter. Tillsammans med 
skådespelaren och musikern Fikret Cesmeli framför Danjin 
Malinovic med ord, sång och musik historien om hur en vanlig 
familjefar går från att vara en god medborgare till att bli en 
brutal krigsförbrytare. Föreställningen ingår i Riksteaterns 
tematiska spår »Demokratins gränser« och arrangeras av 
Umeå Teaterförening och ABF.

ART till Umeå i vår
Henrik Schyffert, Johan 
 Rheborg och Per Andersson 
kommer till Idun i vår med det 
komiska dramat »ART«. 
Utifrån en till synes helt vit tavla 
skildras trions vänskapsrelatio-
ner, hur de förändras med tiden, 
och vad som kan hända vänner 
emellan när åren går och 
kommunikationen tryter. 

Samuel 
Ljungblahd 
& stor gospelkör

24 nov kl 18.00 Idun
Det svänger om Samuel Ljung -
blahd. Det är ingen skillnad om 
han sjunger i Frälsningsarméns 
lokal på Kungsgatan eller i direkt-
sändning inför kungligheter och 
hela svenska folket. Den 24 nove m-
ber är det dags igen för den åter-
kommande välgörenhets- och 
julkonserten med Red Kettle 
Masschoir. Vi lovar, taket kommer 
att lyfta och alla – artister, kör -
delta gare och publik kommer att 
bli rusiga av glädjekickar och 
endorfiner. Biljetterna kostar 
295 kr, Scenpass 255 kr och släpps 
på Biljettcentrum 2 september.

Urpremiär 
med Cullberg
24, 25 januari 
Norrlandsoperan

NOTISER
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Till alla er som saknat 
Klungans sanslöst 
skruvade tragikomik har 
vi ett  gläd jande besked.
Det blir premiär på deras 
»Toppa  jaget« i Umeå på 
alla  hjärtans dag 2020. 

Klungan kommer tillbaka efter 
sex år med en nyskriven komedi i 
två akter. »Toppa jaget« är en 
existentiell berättelse om att 
känna sig otillräcklig och att inte 
känna sig hel som  människa.
 I Klungans tidigare produktio-
ner har karaktärer avlöst 
varandra i en kavalkad av scener. 

TEATER / SHOW

KLUNGAN 
– TOPPA  
JAGET

KLUNGAN / SÖDRA TEATERN

 Datum 14, 15, 20–22, 
  27–29 februari,   
  5–7, 19–21 mars
 Tid tors, fre kl 19.00,
  lör 15.00 + 19.00
 Lokal Vävenscenen
 Längd ca 2 tim inkl paus
 Biljettpris 495 kr,    
  Scenpass/stud/ungd  455 kr
 Biljetter från 8 augusti
  Biljettcentrum.com
  Kulturreceptionen Väven
 Av och med  Klungan
 Medverkande Sven Björklund
  Carl Englén
  Mattias Fransson
  Olof Wretling
 Arrangör Umeå Teaterförening
  Klungan
 

Klungan 
– Toppa jaget

 

Men den här gången är det en 
berättelse om fyra karaktärer 
med en sak gemensamt, att dom 
känner sig otillräckliga, hälften 
av halv. »Toppa jaget« är en 
berättelse om ett storslaget 
experiment och föverkligandet 
av drömmen om ett lättare liv 
och att faktiskt räcka till. 
 I »Toppa jaget« suddar 
Klungan ut gränsen mellan 
grupp och individ och påstår att 
en person inte behöver vara en 
person. Men i så fall, vem blir 
man då? 
 Sedan starten 2003 har 
Klungan tagit nya konstnärliga 
avstamp inför varje ny produk-

tion. Föreställningarna har 
turnerat över hela landet och 
rosats av både kritiker och 
publik. 2007 inleddes ett 
lång varigt och lyckat samarbete 
med regissören/koreografen 
Birgitta Egerbladh där humor 
och rörelser fördes samman. 
Senaste produktionen »På rätt 
sida om okej« hade ljud som 
tema där ett fyrtiotal högtalare 
fanns utplacerade i publiken. 
»Toppa jaget« är ännu ett nytt 
kreativt steg för Klungan med 
fördjupning av karaktärer och 
för första gången är det en 
sammanhållen berättelse. 
 Kom å titta! 
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Avs: 
Umeå Teaterförening
Kungsgatan 48
903 26 Umeå B SVERIGE 

PORTO 

BETALT

BLI MEDLEM 
I UMEÅ TEATERFÖRENING!

– EN DEL AV RIKSTEATERN

 

OLIVER!
Premiär 14/9

GöteborgsOperan
15% Scenpassrabatt

 

 

SPELMAN PÅ TAKET 
Premiär 24/8

Kulturhuset/Stadsteatern
10% Scenpassrabatt

 

SNÖVIT
premiär 11/12
Dansens Hus

10% Scenpassrabatt

SKÖNHETEN 
OCH ODJURET
premiär 18/10
Malmö Opera 

15% Scenpassrabatt

Att bli medlem kostar 150 kr, 
familjemedlem 80 kr, 
ungdom under 26 år 50 kr. 
Anmäl dig på 

UMEATEATERFORENING.SE

Gillar du kultur? Teater, nycirkus, dans, humor, musikal? 
Som medlem i Umeå Teaterförening och Riksteatern 
stödjer du kulturlivet och är förmånsgäst på en mängd 
teatrar inte bara i Umeå, utan hela Sverige.

DU FÅR:

• Förmånliga Scenpassrabatter
• Förtur på biljetter
• E-postbrev med den senaste informationen
• Programtidningen Rajden hem i brevlådan
• Riksteaterns medlemstidning Scenen
• Spännande möten och medlemsträffar




