Velkommen til Umeå – Europæisk
Kulturhovedstad 2014
Med indvielsen Future Flows Through Us slår Umeå tonen an til det, der venter gennem resten af kulturhovedstadsåret. Hundredvis af events i form af festivaler, scenekunst, opera, litteratur, film, musik,
kunst, håndværk, sport og meget mere.
EU's ministerråd har udpeget Umeå til Europæisk
Kulturhovedstad 2014. EU's formål med kulturhovedstæderne er at afspejle kulturel mangfoldighed,
øge udvekslingen og vække interesse for Europas
kulturelle rigdom. Den første kulturhovedstad var
den græske by Athen i 1985. Nu udpeges der hvert
år to byer, og i 2014 er også Riga i Letland udpeget.
Umeå blev udpeget på grund af viljen til at gøre
byen og det nordlige Sverige mere synlig i Europa
og til at anvende kulturen som en drivende kraft
i regional udvikling. Fokus ligger på Umeå, men
flere andre steder i regionen er også involveret.
Birkenes by
Umeå ligger i Västerbotten i det nordlige Sverige
og har ca. 118.000 indbyggere. Byen har mange
friluftsområder, og der er aldrig langt til naturen.
I Umeå-området findes der strande, søer, skovområder og motionsstier, og om vinteren er der skiløjper og skibakker. Indbyggerne i Umeå cykler ofte,
fordi afstandene er korte, og der er cykelstier næsten overalt.
En brand ødelagde store dele af Umeå i 1888. Da
byen blev genopbygget, blev der plantet birke
langs gaderne for at forhindre spredning af brande. Derfor kaldes Umeå for Birkenes By.

Umeå har et rigt kulturliv med teatre, museer og
musikscener – f.eks. Norrlands-operaen. Hvert år
holdes der flere internationale kulturfestivaler, og
de mange kulturforeninger er meget aktive. Der er
masser af bands, og flere af dem har opnået international succes.
Indflydelse
Programmet for Umeås kulturhovedstadsår er inddelt i otte årstider efter det samiske kalenderår.
Samerne er EU's eneste urfolk, og Umeå er en del
af Sápmi, Sameland.
Indflydelse er vigtig i Umeås kulturhovedstadssatsning. Alle, som vil, kan være med til at udfylde
programåret. Aktiviteterne i løbet af 2014 arrangeres af foreninger, organisationer, kulturinstitutioner
og andre aktører, som får støtte fra Umeå2014. Det
sikrer, at mange af kulturhovedstadsprojekterne
fortsætter efter 2014.
Kulturhovedstadssatsningen er en del af en langsigtet udvikling af byen – både kulturelt og socialt
– for at skabe nye mødesteder, netværk, internationale samarbejder og muligheder.
På www.umea2014.se ligger hele programmet
for kulturhovedstadsåret på svensk og engelsk.

Rigt kulturliv
Umeå universitet er et af Sveriges største med
studenter, lærere og forskere fra hele verden. De
mange studerende gør, at gennemsnitsalderen
i Umeå er lav. Ved Umeälven ligger Konstnärligt
Campus med topuddannelser inden for design,
kunst og arkitektur. Her ligger også Bildmuseet,
som er enestående inden for samtidig kunst.
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