Program Studieresa till Umeå

Fredag 10 mars
7.00 Avfärd till Umeå från Loet, Luleå Busstation
ca 7.45 Bussen hämtar upp deltagare på Piteå Busstation
10.30 – 11.30 Fika och presentation av verksamheten på
Konstfrämjandet, Kungsgatan 34 i Umeå
Fanny Carinasdotter, konstkonsulent, berättar om vad som är aktuellt i Umeå.
11.30 Fri tid på stan: Lunch och incheckning
Se tips på restauranger nedan!
13.15 Samling vid bussen
13.30 – 15.30 Rundvandring på FabLab och inre verkstäder på Sliperiet,
Konstnärligt Campus, Östra Strandgatan 32
FabLab står för Fabrication Laboratory och består av 3D-Lab och SoftLab. Här
finns en rad olika digitala produktions- och prototypmaskiner, till exempel 3Dskrivare, 3D-skanner, tuftmaskin, programmerbara symaskiner, laserskärare och
mjukvara för ritningar och mönster. Här kan man som konstnär hyra in sig för att
arbeta och det är även öppet för allmänheten en kväll/vecka.
I de inre verkstäderna finns 5-axlig portalfräs, vattenskärare, tuftmaskin,
stickmaskin och vakuumpress. Dessa får endast handhas av ansvarig ingenjör,
som kan anlitas för specifika uppdrag och prototyptillverkning.
Ca 15.30 Bussen går till Väven
15.40 – 17.00 Program på Väven – för de som vill:
15.40 Kaffe på Kulturbageriet, på entréplan Storgatan 46
(plan 3, intill Stadsbiblioteket)
16.30-16.55 Besök på Umeå Konsthall och Ateljén (båda
inrymda i Stadsbiblioteket i Väven, plan 3)
Möte med konstintendent Moa Krestesen.
Aktuell utställning: ”Den hemliga konsten”, en utställning om
skissandets konst av Anneli Furmark, Fria Hammar, Nina
Hemmingsson, Anna-Clara Tidholm och Ville Ranta
Alternativt tips för eftermiddagen:
Kvinnohistoriskt museum, Väven på plan 4, öppet till kl. 17.
Aktuell utställning: ”Bröst”, fotografier av Elisabeth Ohlson Wallin

17.00-18.45 Gemensam middag på TaJ Mahal, Vasagatan 10 - indisk
restaurang
19.00 Vernissage för Greta Weibull på Konstfrämjandets Galleri,
Kungsgatan 34
Mingla med Umeås konstnärer och se Gretas utställning.

Lördag 11 mars
10.40 Buss avgår till Bildmuseet
11.00-12.00 Guidad visning på Bildmuseet, Konstnärligt Campus, Östra
Strandgatan 30 B
Perpetual Uncertainty - En stor utställning av samtida konst i atomkraftens
tidsålder fyller alla Bildmuseets våningsplan. Utställningen samlar verk av
internationella konstnärer från olika delar av Europa, USA och Japan som på olika
sätt undersöker den komplexa kunskapen om strålning, platser för förvaring av
kärnavfall och upplevelser kring dessa.
Lunch på Hansson & Hammar, i samma hus som Bildmuseet
– buffé, 3 rätter varav 1 vegetarisk
Eftermiddag i två grupper:
Alternativ 1:
13.30 Buss till Västerbottens Museum
Guidad visning av Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotograf
Aktuella utställningar på museet:
”Dagar vid havet”, fotografier av Sune Jonsson.
”Makt och medborgare”, dokumentärfotografi, tillbakablickar på historiska
händelser som fått umeåborna att höja rösten
”In Place of Memory”, fotografi av Linda Maria Thompson
Permanenta utställningar:
textil, hällbilder, samiska trummor, ”Umeå - minnen och framtid”, byggnadsvård
och skidutställning.
Fika på Västerbottens Museum
Alternativ 2:
13.30 Promenad till Galleri Verkligheten – konstnärsdrivet galleri,
Pilgatan 16
Aktuell utställning: Stina Pettersson
Fika på Bokcafé Pilgatan
Ca 15.30 Avfärd mot Luleå
Bussen plockar upp utanför Västerbottens museum och i centrum.

Praktisk information
Anmälan
Anmälan görs på www.resurscentrumforkonst.se under fliken utbildningar och
rubriken 2XKonstresa.
Observera att anmälan är obligatorisk. Den som får förhinder måste omgående
meddela detta till hanna.isaksson@norrbotten.se
Resa
Gemensam buss avgår från Luleå fredag 10 mars kl. 7.00
Återresa från Umeå sker lördag 11 mars kl. 15.30.
Bussresan är gratis.
Boende
Boende ordnas på egen hand.
Vi har gjort ett avtal med hotellet U&Me, i Kulturhuset Väven, Storgatan 46, vån.
6-13. http://umehotel.se/vaven
Enkelrum MEDIUM 550:-/rum och natt
Dubbelrum MEDIUM 650:-/rum och natt
Priserna inkluderar frukost och moms.
Boka genom att maila Katarina.k@blahuset.nu och ange koden ”Konstresa Umeå”
så får du rabatt.
Mat
Matkostnader står konstnären själv för.
Tips på lunchrestauranger i centrum:
Nära Vasaplan (bussterminalen):
Taj Mahal, Vasagatan 10 – indisk lunchbuffé (här äter vi även gemensam middag
på fredag kväll)
Eastern Palace, Vasagatan 12 – lunchbuffé med kinesiskt, sushi, mm
Rost Mat, Rådhusesplanaden 2E (i gallerian Utopia, ingång från gatan) – ekologiskt
och mest vegetariskt
Ronyas restaurang, Skolgatan 65F – pizza- & salladsbuffé
Utopia Foodcourt , Rådhusesplanaden 2A (Utopias övre plan) – Greek Grill,
RoseGarden (kinesiskt/thailändskt/sushi/sallad), Pure Fastfood (färska råvaror,
även vegburgare) med gemensam matsal
Max, Kungsgatan 63 (på markplan i Utopia) – hamburgare, mm
I Väven, entré Storgatan 46, plan 3:
Kulturbageriet (vid U&Me Hotels incheckning) – soppor på veganbas
Gotthards Krog – lunchmeny med dagens två alternativ, varav ett vegetariskt,
samt Gotthards lunchklassiker: viltköttbullar

