5 november
Historier om Umeås regementen
Lars Flodström, kulturguide
Umeå räknades förr som en militärstad med både infanteriregemente och Norrlands blå dragoner. Här fanns
många grönklädda värnpliktiga och officerare av olika
rang. Idag är regementsbyggnaderna snart de enda minnen som finns kvar från den tiden.
Guiden och museimannen Lars Flodström berättar om
Umeå som militärstad med sina regementen, militärer
och miljöer.

Mötesplats Arkivet
Umeå universitetsbibliotek
Hösten 2014

12 november
Musikkväll: Andreas Drott och Ola Sundqvist
En musikkväll som delas mellan två musiker från Umeå.
Andreas Drott är gitarrist och sångare med egna låtar
som rör sig i gränslandet mellan visa och rock.
Ola Sundqvist har spelat rock och blues och gjort sig
känd som trubadur med tonsättningar av lappmarkspoeten Helmer Grundström.
Samarrangemang med VISUM

19 november
Musikkväll: O´Grejdi Nua Trio
Keltisk folkmusik och irländska ballader är gruppen
O´Grejdi Nua Trios specialitet. Trion har funnits i ca 4 år
och består av Peggy Sjöström, Eric Anderberg och Per
Lundholm. Instrumenten de spelar är bl.a. Pennywhistle,
flöjt, hammer dulcimer, gitarr, cajun och mandolin.
Samarrangemang med VISUM

Föreläsningsserie

Forskningsarkivet
Umeå universitetsbibliotek
Onsdagar kl. 19.00–20.00

24 september
Poetry slam: Arkiven, orden och minnet

15 oktober
Idrottsliv i småstaden Umeå 1860-1920

Solja Krapu och andra poeter

Ivar Söderlind, idrottshistoriker

Premiär för Poetry slam med arkivtema. En tävling i
estradpoesi med dikter som på olika sätt tangerar temat
Arkiven, orden och minnet. Här tävlar några poeter om
att beröra, röra eller roa med sina dikter. Ledare för
kvällen är Solja Krapu, estradpoet och författare.

1 oktober
Betraktelser över ett älvlandskap — ett konstprojekt om
Umeälvens delta
Gerd Aurell och Helena Wikström, konstnärer
Under tre års tid har konstnärerna Gerd Aurell och Helena Wikström utforskat Umeälvens delta. De har fotograferat, gjort intervjuer och färdats genom deltat på
många olika sätt. Deras utforskande av det ständigt föränderliga deltat har bl.a. resulterat i utställningar och en
nyligen utgiven bok.
I kvällens Mötesplats Arkivet låter Gerd och Helena oss
ta del av sitt arbete, konstprojektet om Umeälvens delta.

8 oktober
Nya fynd som belyser Umeås forntid
Jans Heinerud, arkeolog och projektsamordnare vid Västerbottens museum
Västerbottens museum har under några år utfört arkeologiska utgrävningar i Umeåområdet där den planerade
”Västra länken” skall byggas. Utgrävningarna har resulterat i en mängd fynd – en del unika.
Jans Heinerud arkeolog vid Västerbottens museum berättar om utgrävningarna och de nya fynd och kunskaper
som kommit fram i samband med utgrävningarna.

Umeå räknas som en av Sveriges främsta idrottsstäder.
Här finns många idrottsföreningar som genom åren
fostrat framgångsrika idrottare. Hur har idrottandet i
staden sett ut genom åren och hur började det hela?
Ivar Söderlind, friidrottsledare och ordförande i
Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap ger en tillbakablick på idrottsrörelsens framväxt i Umeå med början
1860.
Samarrangemang med Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap

22 oktober
Kvinnors företagande i Umeå och Västerbotten
Maria Broberg, kulturjournalist
2013 tilldelades Företagsarkivet i Westerbotten medel
från Kulturrådet för att genomföra projektet Kvinnor i
västerbottniskt näringsliv. Projektets huvudsyfte var att
synliggöra och bevara kvinnors historiska och nutida
företagande i Västerbottens län.
Journalisten Maria Broberg har varit ledare för projektet och berättar om materialinsamling, intervjuer
och möten med företag och företagare i länet.

29 oktober
Stilens munterhet. Sara Lidmans författardagböcker från
Missenträsk 1975-1985
Annelie Bränström-Öhman , professor i litteraturvetenskap
I Sara Lidmans arkiv finns bevarat de dagböcker som
Sara skrev under sitt arbete med romansviten Jernbanan. Litteraturforskaren Annelie Bränström-Öhman
har läst Saras dagböcker från den tiden och fått en unik
inblick i författarens liv och arbete.
I kvällens föredrag berättar Annelie Bränström-Öhman
om dagböckerna och om den nyutkomna boken Stilens
munterhet där Sara Lidmans dagboksanteckningar
publiceras i urval med kommentarer av Annelie.
Samarrangemang med Sara Lidman-sällskapet

